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RESUMO 
 
Apresenta os resultados de pesquisada no Mestrado no programa de Pós-
Graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal da Paraíba, na linha 
de pesquisa Ética, Gestão e Políticas de informação, com o título “ANÁLISE DAS 
BARREIRAS NA COMUNICAÇÃO DA INFORMAÇÃO PARA TOMADA DE 
DECISÃO: o caso do Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial da Paraíba”. 
Discute os conceitos de administração pública, tomada de decisão, gestão da 
informação e barreiras na comunicação da informação. Objetivou-se delinear o perfil 
dos gestores tomadores de decisões e analisar as barreiras na comunicação da 
informação no processo de tomada de decisão gerencial dos gestores do Instituto de 
Metrologia e Qualidade Industrial da Paraíba (IMEQ), órgão vinculado à Rede 
Brasileira de Metrologia do Instituto Nacional de Metrologia e Qualidade. Relata os 
resultados da análise dos dados da pesquisa de campo realizada no IMEQ, através 
de quadros e comentários com observações sobre as barreiras na comunicação da 
informação identificadas pelos gestores, no processo de tomada de decisão. 
 
Palavras-chave: Tomada de decisão. Barreiras na comunicação da informação. 
Gestão da Informação. Administração Pública. Ciência da Informação.  
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ANALYSIS OF BARRIERS IN COMMUNICATING INFORMATING FOR DECISION-
MAKING: the case of the Institute of Metrology and Industrial Quality of Paraiba 
 
 
 

ABSTRACT 
 
Presents the results of researched in the Masters program in the Graduate Program 
in Information Science at the Federal University of Paraiba, in line with Ethics, 
Management and Information policy, entitled "ANALYSIS  OF BARRIERS IN 
COMMUNICATING INFORMATING FOR DECISION-MAKING: the case of the 
Institute of Metrology and Industrial Quality of Paraiba". Discusses the concepts of 
public administration, decision making, information management and communication 
barriers in the information. The objective was to delineate the profile of managers 
and decision makers to analyze the barriers to communication of information in the 
process of management decision making of managers of the Institute of Metrology 
and Industrial Quality of Paraiba (IMEQ), an agency linked to the Brazilian Network of 
the Institute of Metrology National Metrology and Quality. Reports the results of 
analysis of data from field research conducted in IMEQ through pictures and 
comments with comments on the barriers identified in the communication of 
information by managers in decision-making process. 
 
Keywords: Decision making. Barriers in communicating information. Information 
Management. Public Administration. Information Science. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Na sociedade contemporânea, é premente a necessidade de considerar a 

informação como um serviço de utilidade pública, um serviço que existe para o bem 

comum, fornecendo ao cidadão subsídio básico. As instituições públicas hoje são 

constantemente desafiadas para se adaptar às mudanças ambientais que perpassa 

pelos avanços tecnológicos, estratégias competitivas, leis governamentais, 

condições instáveis na economia, na gestão da informação e na sociedade. 

 

Nesse sentido percebe-se que as instituições governamentais cada vez mais 

necessitam de agilidade operacional, e isso está relacionado com a sua 

competência e uso de tecnologias para administração que envolve estudos em 

busca de estratégias para o desenvolvimento de novos serviços de informação e 

comunicação, no tocante ao processo de tomada de decisão. 

 

É nesse novo cenário, frente à explosão informacional que surge no ambiente 

das organizações governamental profunda reestruturação no sentido de resolver os 

problemas de gestão e uma nova maneira de estabelecer a estratégia a ser adotada 

pelas instituições para se manterem competitivas nas suas diversas áreas de 

atuação. Logo a informação transformou-se em uma valiosa ferramenta no processo 

de tomada de decisões de governos e de outras organizações. 

 

           Para tanto, a informação é a base da decisão do julgamento da ponderação é 

com ela que aprendemos e podemos questionar levantar novas hipóteses e 

possibilidades, diminuindo conseqüentemente a margem de erro e aumentando os 

acertos. A informação soma, acrescenta, logo faz crescer. Assim a informação é na 

cultura democrática, a base do poder. Logo, cada indivíduo é provedor da 

informação, visto que a informação surge em todos os níveis, desde a tomada de 

decisão até os níveis operacionais das instituições. Desse modo a informação na 

instituição pública, se tornou uma grande aliada no tocante ao processo decisório. 

 

Nesse sentido, as informações passam a ter um papel fundamental no âmbito 

da administração direta e indireta, possibilitando melhor e mais rápida percepção 

das mudanças facilitando a tomada de decisão e possibilitando um 
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reposicionamento na prestação de serviços com maior rapidez e agilidade de 

respostas as novas necessidades.  A partir dos conceitos citados é possível vê-se 

que todas as organizações têm necessidades informacionais, precisam tomar 

decisões e, para isso, processam informações. 

 

Nesse contexto, o setor Público Brasileiro é um conjunto de organizações 

subordinadas aos governos, subdividido em diversas áreas de atuação e 

responsável pelo desenvolvimento de produtos e prestação de serviços direcionados 

a sociedade em geral. A sua manutenção e o seu desenvolvimento ocorrem em 

função do recolhimento de impostos pagos por indivíduos da sociedade. Além disso, 

o setor público existe para atender as expectativas e as necessidades de 

determinada sociedade de maneira que os seus interesses e suas necessidades 

sejam atendidas e que o bem estar coletivo seja garantido. O setor público brasileiro 

é caracterizado por órgãos da Administração Direta e Indireta. 

 

      Para tanto, a gestão da informação vem proporcionando vantagens 

competitivas no setor público acreditamos que ela possa trazer eficiência, ação 

estratégica, serviços de qualidade, otimização e valorização dos recursos humanos, 

tecnológicos e financeiros.  

 

Este é o novo paradigma quanto à função da informação para tomada de 

decisão no ambiente institucional. Em um processo decisório, a busca de informação 

pode e deve ser realizada pelo monitoramento ambiental, tanto externo quanto 

interno à organização. 

 

 A presente pesquisa se apresenta como oportunidade para trabalhar duas 

dessas características: a interdisciplinaridade, pelas relações com a Administração, 

especificamente com a disciplina Administração Pública, e a Comunicação, 

especialmente a Comunicação nas Organizações e as barreiras de comunicação; e 

a participação ativa e deliberada na sociedade da informação, não somente pela 

oportunidade de realizar a pesquisa, mas, principalmente, pela oportunidade de 

aprender sobre um aspecto relevante da gestão da informação no processo de 

tomada de decisão na administração pública indireta. 
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 Além disso, com o advento das tecnologias da informação e comunicação, as 

organizações vêm passando por constantes mudanças quais sejam, no setor 

econômico, na produção de bens e serviços, na prestação de serviço, recursos 

humanos e materiais, Dentro deste panorama a principal matéria-prima é a 

informação. A capacidade de gerar, tratar processar, filtrar, transferir e disseminar 

informação impõe um grande desafio e responsabilidade tanto para administração 

pública direta quanto para indireta. 

 

 O interesse pelo tema proposto surgiu a partir de experiência empírica, 

adquirida ao longo de nossa intensa participação em cargos exercidos na área de 

gestão, junto ao Governo Estadual, em diferentes momentos, formulamos o seguinte 

problema de pesquisa: Como se apresentam as barreiras na comunicação da 

informação no processo de tomada de decisão gerencial dos gestores do Instituto de 

Metrologia e Qualidade Industrial da Paraíba? 

 

 O desafio de propor uma pesquisa que enfoque Gestão da Informação na 

gestão pública: análise de casos na Administração Indireta, onde uma instituição 

pública deve manter sempre abertos os canais que a ligam com a sociedade. Tendo 

em vista a amplitude dessa questão, realizar um estudo desta natureza foi um 

desafio, desde o momento da elaboração do anteprojeto. 

 

A escolha pelo fenômeno desta pesquisa está correlacionada à minha vida 

profissional, como gestora da informação. Isso significa dizer que a idéia do estudo 

faz parte da busca por um saber-fazer contínuo, guiado pelo sentido de competência 

que, no século XXI, é um dos grandes paradigmas para a tomada de decisão. Nesse 

sentido, a pesquisa contribuiu para alargar meus horizontes profissionais e para 

motivar a busca de novos caminhos para a capacitação docente. 

 

 Acreditamos que o estudo proposto poderá contribuir para o acervo de 

conhecimentos sobre o uso da informação na gestão pública, uma vez que a Gestão 

da Informação é vista como o novo desafio gerencial que se impõe no contexto da 

chamada Sociedade da Informação. 
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A presente pesquisa busca contribuir para o estudo dos processos inseridos 

nos fluxos informacionais no tocante a busca de informação no processo de 

decisório para o IMEQ/PB e, no sentido mais geral, para o Estado da Paraíba. 

Diante da explosão informacional, este estudo também possibilitará novos caminhos 

para o aprimoramento dos fluxos informacionais e do fazer estratégico nas 

instituições públicas, pelo que acreditamos contribuir para a melhoria de seus 

processos de comunicação e informação, no processo de tomada de decisão. A 

partir destas reflexões esperamos poder apresentar os elementos conceituais os 

quais podem agregar novas bases epistemológicas a Ciência da Informação. 

 

No intuito de atingir os objetivos acima propostos, nossa dissertação 

encontra-se sedimentada da seguinte maneira: além da Introdução e dos Objetivos, 

elencamos em linhas gerais: o referencial teórico, a metodologia, a análise e 

interpretação dos dados, as considerações finais, as referências e o apêndice. 
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2 OBJETIVOS 

 

 Partindo do contexto apresentado, a pesquisa teve como objetivos: 
 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

 Analisar as barreiras na comunicação da informação no processo de tomada 

de decisão gerencial dos gestores do Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial 

da Paraíba. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

● Delinear o perfil gerencial dos gestores do IMEQ; 

  

● Identificar quais os mecanismos utilizados no processo de busca da 

informação para tomada de decisão, no IMEQ; 

 

● Verificar as barreiras encontradas no processo de comunicação da 

informação na tomada de decisão. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 Está seção, objetiva apresentar os conceitos teóricos e posicionamento de 

autores e pesquisadores nos campos da Administração Pública, Ciência da 

Informação, Gestão da Informação, Comunicação e Tomada de Decisão. 

 

3.1 CONSIDERAÇÕES SOBRE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO BRASIL 

 

          Ao longo de sua história, o Estado no Brasil tem-se caracterizado pelo seu 

distanciamento da sociedade e, após a República, por uma forte tendência à 

centralização no Governo da União. Deste processo resultou um tipo de federalismo 

que, na prática, tem alijado estados e municípios, tutelados pelo Poder central 

(JARDIM, 1995). 

 As bases teóricas e operacionais do modelo atual de administração pública no 

Brasil podem ser encontradas na década de 1930. A partir da Revolução de 1930, 

são buscados novos marcos conceituais na atuação governamental do país. 

Liderado pelo Departamento de Administração do Serviço Público (DASP), esta 

tendência expressou-se no fortalecimento do poder central por melhores padrões 

técnicos nos órgãos da Administração Federal. Conforme Mitraud et al. (1995, p.185 

apud JARDIM, 1995, p. 66), 
No período compreendido entre 1930 1950, os principais atos de 
reforma da administração federal decorrem: 
 
a) da necessidade de criação de órgãos e entidades para 
desincumbirem-se das novas atividades evocadas pelo Estado; 
 
b) da preocupação marcante com o aprimoramento das atividades de 
administração geral (pessoal, material, etc.). 

 

     Em seu sentido mais abrangente, a administração pública tende a ser 

conceituada na literatura, como o conjunto de atividades diretamente destinadas à 

execução concreta das tarefas consideradas de “interesse público” ou comum, numa 

coletividade ou numa organização estatal. A atividade da administração pública 

corresponde de um lado, as ações governamentais relacionadas com os poderes de 

decisão e comando e aqueles de auxilio imediato ao exercício do Governo; de um 
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lado, refere-se aos empreendimentos voltados para a consecução de objetivos 

públicos, definidos por lei e atos do Governo. 

  

 Segundo Meirelles (2004, p. 64), Administração Pública em sentido formal, 

 
É o conjunto de órgãos instruídos para consecução dos objetivos do 
Governo: em sentido material, é o conjunto das funções necessárias 
aos serviços públicos em geral; em acepção operacional, é o 
desempenho perene e sistemático, legal e técnico, dos serviços 
próprios do Estado ou por ele assumidos em benefício da 
coletividade. 
 

 Para Moraes, (2001, p.28) Administração Pública pode ser definida 

objetivamente 

 
Como a atividade concreta e imediata que o Estado desenvolve para 
a consecução de interesses coletivos e subjetivamente como o 
conjunto de órgãos e de pessoas jurídicas aos quais a lei atribui o 
exercício da função do Estado. E o conjunto das pessoas coletivas 
públicas, seus órgãos e serviços que desenvolvem a atividade ou 
função administrativa. 
 

 Numa visão global, a Administração é, pois, todo o aparelhamento do Estado 

preordenado à realização do serviço, visando à satisfação das necessidades 

coletivas. A Administração não pratica atos de governo, pratica tão somente, atos de 

execução, com maior ou menor autonomia funcional. 

 

 A lógica que permeia a construção do espaço na administração pública 

encontra seus fundamentos na sua suposta neutralidade. Spanou (1988 apud 

JARDIM 1998) observa que o segredo acaba sendo justificado em algumas 

atividades da administração pública, no intento de se preservar a “independência” e 

a “liberdade” de decisão do Estado em relação aos interesses privados.  A 

Administração Pública encontra suas bases desenvolvidas na Constituição Federal, 

promulgada em 1988, tipificada no artigo 37 da mesma carta política e regida 

segundo princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e da eficiência. 
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 Embora a Constituição Federal ofereça uma noção orgânica da Administração 

Pública, esta não significa simplesmente, um organismo. É um mecanismo 

instrumental. Quer dizer, é mais que um singelo conjunto de órgãos e entidades 

administrativas, visto que envolve um complexo diversificado de atividades 

desempenhadas imediatamente pelo Poder Público, em todos os níveis, com o 

escopo de satisfazer as necessidades públicas. A submissão ao interesse público 

indispensável é a nota característica do regime jurídico administrativo. 

 

 As atividades administrativas apresentam dois atributos: são dependentes e 

subordinados a outras (e controladas por essas), as quais determinam ou 

especificam os fins a atingir; são executivas no sentido de que acatam uma escolha 

ou uma norma anterior à qual dão para a consecução final dos interesses e objetos 

já fixados. Assim, a administração pública tem sido identificada como uma função 

condicionada a um objetivo e como organização, isto é, atividade voltada para 

assegurar a distribuição e a coordenação do trabalho dentro de um escopo coletivo. 

  

 Embora se admita que a organização pública deva atuar imparcialmente, 

verifica-se que a sua organização a torna facilmente permeável à interferência de 

atores sociais diversos.  

 

 Para a gestão pública, como para os demais setores, a informação é 

fundamental para alimentação de processos racionais e contínuos que favorecem a 

tomada de decisão e conduzem ao desenvolvimento de atividades capazes de 

impactar a situação à situação da gestão pública. 

 

 Para tanto a qualidade das decisões tomadas em uma organização pode ser 

afetada pelas disponibilidades para os tomadores de decisão de informações que 

sejam temporais, relevantes e qualitativamente suficientes para a resolução dos 

problemas propostos. 

 

3.1.1 Considerações Sobre Administração Pública Estadual 

 

A administração pública, em sentido formal e material está destinada a 

executar suas atividades para o bem comum da coletividade. No mundo de hoje 
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tanto as administrações diretas como as indiretas necessitam da informação como 

instrumento essencial para a tomada de decisão.  Administração Indireta se dá pela 

atuação direta pelo próprio Estado, por suas entidades estatais: União, Estados-

membros, Municípios e Distrito Federal, sendo a União dotada de soberania e os 

demais de autonomia política, administrativa e financeira. Administração Indireta 

integrada por pessoas jurídicas de direito público. 

 

A Administração Estadual encontra-se estruturada com a estrutura em 

simetria com a administração federal, atenta ao mandamento constitucional de 

observância pelos Estados federados. 

 

“Em todos os Estados-membros, o Poder Executivo é exercido, 

unipessoalmente pelo Governador, auxiliado por Secretários de Estado. As 

secretarias variam em número, denominações e atribuições, mas todas elas 

constituem órgãos dirigentes da administração estadual, cabendo aos respectivos 

Secretários funções de supervisão, através de orientação, coordenação e controle 

das atividades dos órgãos inferiores como ocorre com os Ministros de Estado. O 

Estado-membro decreta, arrecada e aplica tributos de sua competência e participa 

de arrecadação de certos impostos da competência da união. Organiza sua justiça 

nos moldes do Poder Judiciário Federal e compõe sua Assembléia Legislativa dentro 

dos princípios parlamentares adotados pela União, salvo quanto à bicameralidade, 

que é incompatível com a estrutura unitária do território estadual,” (MEIRELLES, 

2004, p. 741). 
 

3.2 GESTÃO DA INFORMAÇÃO NO CAMPO CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO 
 

As primeiras pesquisas no campo da Ciência da Informação priorizavam a 

recuperação da informação, o que tornou possível o desenvolvimento de inúmeras 

aplicações em produtos, sistemas, redes e serviços de informação. Na década de 

1970, o tema da recuperação da informação começou a abranger os processos de 

comunicação humana em si, passando a considerar os usuários da informação e 

suas interações e a ser vista como um campo de “estudo do modo pelo qual as 

pessoas, criam, usam e comunicam informações” (SARACEVIC, 1996, p.48). Na 

década de 1980 o termo ‘gestão da informação’ surgiu, nos Estados Unidos e na 
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Inglaterra, como Gerência dos Recursos Informacionais com a preocupação de 

gerenciar a informação como um recurso estratégico e tendo como marco a 

publicação do documento US Public Act A130 pelo Governo dos Estados Unidos 

(CIANCONI, 1999). No entanto é importante ressaltar que a questão da gerência da 

informação já era uma preocupação desde os primórdios da Documentação, da 

Biblioteconomia e da Ciência da Informação. 

 

A gestão de informação é abordada em diferentes áreas do conhecimento 

científico, como por exemplo, a Administração, na qual a gestão de informação visa 

a incrementar a competitividade industrial e os processos de modernização 

organizacional, capacitando profissionais na administração de tecnologias da 

informação em sintonia com os objetivos empresariais; já a área de Tecnologia 

trabalha a gestão da informação como um recurso a ser otimizado, via diferentes 

arquiteturas de hardware, software e de redes de telecomunicações adequadas aos 

diferentes sistemas de informação, em especial aos empresariais. Destarte, a 

amplitude e o potencial da gestão da informação, em qualquer segmento da 

sociedade, reforçam a necessidade de pesquisas sobre os processos e recursos 

que tratam da informação. Na Ciência da Informação, tendo em vista a sua 

interdisciplinaridade, são encontrados fundamentos e técnicas que subsidiam a 

compreensão da informação em todo processo de gestão da informação. 

 

Para fins desta pesquisa, adotamos o conceito de gestão da informação 

proposto pelo Institute of Information Scientists e também utilizado por Marchiori 

(2002, p. 75), em que são contempladas tanto as etapas da gestão como as 

tecnologias, indivíduos e procedimentos envolvidos, a saber. 

 
[Gestão] que em sua essência se ocupa do estudo da informação em 
si, isto é, a teoria e a prática que envolvem [sic] sua criação, 
identificação, coleta, validação, representação, recuperação e uso, 
tendo como princípio o fato de que existe um produtor/consumidor de 
informação que busca, nesta, um “sentido” e uma “finalidade” [...].  
 
[...] Neste contexto, tanto os processos administrativos, como a 
utilização de tecnologias são mecanismos facilitadores para 
otimização de processos que levam, idealmente, à comunicação 
efetiva da informação entre indivíduos e grupos. Assim, a gestão da 
informação tem, por princípio, enfocar o indivíduo (grupos ou 
instituições) e suas “situações-problema” no âmbito de diferentes 
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fluxos de informação, os quais necessitam de soluções criativas e 
custo/efetivas [...]. 

 

 Marchiori (2002, p. 75-77) aponta os conhecimentos e contextos que 

envolvem o processo de gestão da informação nas organizações, assim descritos. 
 

a) Planejamento:  
Identificação das necessidades de informação, estudo de impacto da 
informação para o desempenho da organização, mapeamento e 
otimização de fluxos de informação, pessoas e unidades, aplicação 
de metodologias de avaliação não só do fluxo, mas de tecnologias de 
informação e comunicação (TIC), produtos e serviços de informação. 
 
b) Comunicação 
Teorias e modelos da comunicação e sua aplicação em estruturas 
organizacionais, em sistemas de informação e de interação humano-
computador. 
 
c) Gerência da Informação e Sistemas de Controle 
Localização, coleta e análise de dados; design, especificação e 
análise de sistemas; aplicação de tecnologia de computadores; 
gestão de documentos; controle gerencial e análise de negócios; 
utilização de técnicas para fluxo de informação e dados; sistemas 
especialistas. 
 
d) Gerência de Recursos Humanos 
Descrição, análise e avaliação de funções; recrutamento, seleção, 
treinamento; motivação e relações interpessoais. 
 
e) Gerência de Recursos Financeiros 
Contabilidade; controle e análise de custos; estratégias para suporte 
à decisão; programação, planejamento, orçamento. 
 
f) Promoção, Vendas e Marketing. 
Técnicas e estratégias de marketing, incluindo pesquisa de mercado, 
propaganda referente à produção de bens e serviços de informação. 
 
g) Contexto Político, Ético, Social e Legal. 
Contempla estudo das situações políticas que englobam as 
atividades humanas em geral e de informação em particular; o papel 
do governo e de suas agências; as questões éticas e legais, 
incluindo o direito à privacidade, à não-segregação informativa, à 
liberdade de informação, à segurança de dados. 
 
h) Sistemas Computacionais: hardware e software 
Os conteúdos, neste particular, envolvem os recursos de entrada, 
processamento, armazenagem e saída de dados; princípios de 
sistemas operacionais e programas aplicativos; estudo e aplicação 
de pacotes de software para o armazenamento e a recuperação da 
informação, mais especificamente a estrutura de bases de dados 
relacionais, leiaute de registros e parâmetros de busca; 
gerenciamento de sistemas de bases de dados; estudos de 
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aplicação; especificação, design; implementação, avaliação e 
documentação de sistemas voltados para a gestão da informação. 
 
i) Telecomunicações 
Domínio mínimo dos padrões, protocolos, interfaces; tipos de 
equipamento (modems, dispositivos eletrônicos e óticos de 
comunicação); redes de telecomunicação. 
 
j) Aplicações da Tecnologia da Informação 
Em especial para aquelas relacionadas à coleta, armazenagem e 
recuperação da informação, desde o videotexto, o telex, o 
reconhecimento de voz, a digitalização, as tecnologias de discos 
compactos, as telecomunicações, os métodos de publicação 
eletrônica e de disseminação de documentos via redes. 
 
l) Meio Ambiente 
Princípios de ergonomia, proteção de dados, copyright, pirataria, 
criptografia etc. 

 

Conforme Saracevic (1996), os estudos no campo da Ciência da Informação 

podem ser expressos por três características gerais: a abordagem interdisciplinar, 

com estudos que buscam mapear as relações entre a Ciência da Informação e 

outros campos científicos; a ligação com a tecnologia de informação, como códigos 

e mecanismos compartilhados; e uma participação ativa e deliberada na evolução da 

sociedade da informação, resgatando a idéia de responsabilidade social para a 

ciência da informação (WERSIG; NEVELING, 1975). 

 

A Gestão da Informação surgiu da necessidade de se criar mecanismos que 

auxiliem os gestores a otimizarem processos informacionais e deles extraírem 

resultados. A gestão da Informação diz respeito ao processo de produção, pesquisa, 

organização, disponibilização, distribuição e uso de informação. 

 

Para Tarapanoff (2000, p. 44) o principal objetivo da gestão da informação é 

identificar e potencializar os recursos informacionais de uma organização e sua 

capacidade de informação. A autora complementa “A GI prevê a estrutura para o 

suporte ao crescimento de uma organização inteligente, adaptada às exigências e 

novidades da ambiência em que se encontra”. Marchiori (2002) afirma que a Gestão 

da Informação consiste nos processos de criação ou pesquisa, tratamento, 

distribuição e uso da informação. A realização sistemática requisita mecanismos de 

obtenção e utilização de recursos humanos, tecnológicos, financeiros, materiais e 
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físicos, a fim de disponibilizar informações precisas e de uso estratégico pelas 

organizações. 

 

São etapas da gestão da informação, de acordo com Valentim (2002): 

 

 Prospecção, seleção e obtenção da informação; 

 Mapeamento e reconhecimento dos fluxos formais de informação; 

 Tratamento, análise e armazenamento da informação utilizando 

tecnologias de informação; 

 Disseminação e mediação da informação ao público em geral; 

 Criação e disponibilização de produtos e serviços de informação.   
 

 Assim a gestão da informação desponta como um importante fator de 

competitividade nas organizações, pois, a organização que aprende adquire 

maturidade e tem maior chance de sobrevivência num ambiente atribulado. 

 

 Cardoso e Pereira (2005, p.225) enfatizam que “hoje a Gestão da Informação 

é uma arma estratégica para a competitividade global”. No entendimento de 

Davenport (2002, p.173) “[...] trata-se de um conjunto estruturado de atividades que 

incluem o modo como às empresas obtêm, distribuem e usam a informação e o 

conhecimento”. Davenport (1998) afirma que o que falta nas organizações não é a 

informação, já que a informação está em todo lugar. O que faltam são ferramentas 

tecnológicas e de gestão para entregar a informação certa às pessoas certas no 

tempo certo. O papel da gestão da informação é fazer o monitoramento e também 

suprir a organização com informação de qualidade e no momento oportuno. 

 

 No âmbito da administração direta e indireta a informação bem gerida conduz 

naturalmente ao aprendizado organizacional desde que haja também a preocupação 

com a formação de uma base de conhecimentos da organização. Canogia et al 

(2001) explicam que “a informação necessita ser gerenciada da mesma forma que 

os recursos humanos e materiais de uma organização”. Mintzberg (1995) ressalta 

que informação para o administrador não é um fim em si mesma, mas sim a entrada 

para o processo de tomada de decisão. 
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 A informação está inserida em todos os ambientes e se faz presente em todas 

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

econômicas, assumindo um novo status. São informações do governo, da 

sociedade, da concorrência, acadêmicas, administrativas do ambientes de negócios 

enfim, são informações variadas e produzidas de forma contínua.  Prusak (1994) 

acredita que a concorrência nos dias atuais se baseia na capacidade de recuperar, 

tratar, interpretar e utilizar a informação de forma eficaz. Por sua vez, o processo de 

gestão da informação está associado aos princípios fundamentais de gestão 

organizacional.  

 

 O planejamento do ambiente de informação de uma empresa é tratado em 

sua totalidade, substituindo a prática de privilegiar pequenos nichos organizacionais 

independentes, ou seja, concentrar esforços em algumas áreas (tecnologia, 

controles, orçamento, por exemplo) em detrimento de outras e do negócio principal 

das instituições. O uso eficiente de uma pequena quantidade de informação substitui 

a preocupação com a geração de enormes quantidades de informação. O ponto 

essencial dessa nova abordagem é que ela procura devolver o homem ao centro do 

mundo da informação, colocando a tecnologia a serviço dele (homem) e não no seu 

comando. 

 

 

3.2.1 Considerações sobre informação no contexto da tomada de decisão   

 

             Para Anthony (2002), existem três níveis de informações: estratégica, 

gerencial e operacional. Onde cada nível é suportado por um tipo de sistema da 

informação, que auxilia no processo de tomada de decisão. Para tanto, tais decisões 

têm ocorrido em função da natureza dessas informações, tendo em vista que do 

nível estratégico para operacional, as decisões apresentam características quais 

são: as estruturadas e não estruturadas. 

 

             Nesse contexto (ARONSON; TURBAN, 1998) acrescentam que sob o ponto 

de vista da tomada de decisão os problemas podem ser classificados em três 

categorias: problemas estruturados, semi-estruturados e não estruturados.  Assim 

um problema é considerado estruturado ou bem definido se sua definição e fases de 
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operação para chegar aos resultados estão bem claros e sua execução repetida é 

sempre possível. Já os semi-estruturados são problemas com operações bem 

conhecidas, mas que contêm algum fator ou critério variável que pode influir no 

resultado. Nos problemas não-estruturados, tantos os cenários, como os critérios de 

decisão, não estão fixados ou conhecidos a priori. 

 

          Quanto mais e melhor informado, o indivíduo mais valorizado será, pois pode 

tomar decisões mais adequadas ao ser escolhido para o exercício do poder. 

(GAUDENER, 1991, p. 15-16). 

 

             Deste modo a informação no âmbito da gestão publica pode ser 

caracterizada como um instrumento de apoio ao processo decisório. Nessa 

perspectiva o administrador das entidades públicas ou privadas, no seu cotidiano, 

enfrenta situações de grandes dificuldades, em virtude do volume de informações 

que precisam ser analisadas antes de qualquer decisão, com o objetivo de reduzir 

os riscos de suas decisões. Para Mintzberg (2004) a capacidade de tomada de 

decisão de uma organização está baseada em um conjunto importante de regras. As 

organizações são arranjos hierárquicos onde a capacidade e responsabilidade está 

concentrada no topo da organização. Autoridade e responsabilidade da tomada de 

decisão seguem um procedimento formal e as regras aplicadas a cada posição na 

hierarquia. Dessa forma a organização é vista como um conjunto de regras, 

combinações e procedimentos. 

 

              De acordo com Vergara (1993, p. 137) no processo de decisão a 

informação assume capital de relevância, na medida em que, se adequada, diminui 

a incerteza provocada pelo ambiente.  Assim os gestores têm como uma de suas 

atividades mais críticas, o empenho no processo decisório, sendo suas decisões 

tomadas sobre as principais funções esperadas da liderança como decidir sobre os 

meios para atingir os fins, estabelecer metas, defender a organização de ataques 

internos e externos. 

 

Vê-se que o processo de tomada de decisão está vinculado aos aspectos do 

poder e da informação, ou seja, gerenciar implica em obter – ou não – informações 



34 
 

em tempo adequado e com qualidade. Para Guiterrez (1999, apud ANGELONI, 

2003),  

 
Não existe uma fórmula perfeita para tomada de decisões corretas 
nas empresas. Na organização tradicional as decisões são tomadas 
por uma elite decisória que se perpetua no poder através de um 
amplo processo de alianças provocando distanciamento dos 
macrobjetivos e perda de informações. 

   

Observa-se que o fator crítico nesse arcabouço é a informação, sendo que é 

o volume e o tipo de informação obtida é que vai determinar a certeza num processo 

decisório. No entanto, a melhor decisão tem uma grande chance de estar errada e 

mesmo a mais eficaz pode se tornar obsoleta. Tendo em vista que no passado os 

tomadores de decisão confiavam basicamente em seus instintos, no bom senso e na 

própria experiência profissional. 

 

Na visão de Simon apud Ansoff (1990, p. 38), a solução de qualquer problema 

em atividades empresariais, científicas ou artísticas pode ter quatro etapas: 

 

 Percepção da necessidade de decisão ou oportunidade: caracteriza-se 

por ser a fase da descoberta e representa uma questão fundamenta para 

a tomada de decisões estratégicas, tendo em vista que permite a escolha 

entre a preocupação permanente com o problema e a atenção ao 

estratégico;  

 Formulação de linhas alternativas de ação: relaciona-se com a busca 

alternativa sob condições de desconhecimento parcial, alternativas que 

nem sempre são percebidas; 

 Avaliação das alternativas em termos de suas respectivas contribuições; 

 Escolha de uma ou mais alternativas para fins de execução. 
 

 

 Bergeron (1996) sugere que há um reconhecimento crescente de que a 

informação como qualquer outro recurso organizacional (financeiro, material e 

humano), é um recurso que necessita ser gerenciado para ajudar as organizações a 

melhorar sua produtividade, competitividade e performance geral. 
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 A comunicação é um ato, um processo, um mecanismo e a informação é um 

produto, uma substância, uma matéria. Nesse sentido entende-se a comunicação 

como um processo intermediário que permite a troca de informação entre pessoas 

(LE COADIC, 1996, p.13). 

 

3.2.2 A formação da estratégia no processo de tomada de decisão  

                   

 A Informação Estratégica subsidia o processo de tomada de decisão, pois 

proporciona a criatividade, originalidade e inovação. Dispor de informação 

estratégica significa estar munido de subsídios que proporcionarão a comunicação e 

o debate para chegar ao consenso. Torna-se possível aos tomadores de decisão 

economizar tempo e fazer escolhas a partir de dados e informações concretos. A 

informação estratégia sobre o ambientes externo fornecida a partir do processo de 

Inteligência Competitiva, por exemplo, auxilia na identificação das ameaças e 

oportunidades e quando levada em conta, proporciona vantagem competitiva que 

fará toda a diferença para o sucesso organizacional. O processo da tomada de 

decisão alia-se a um tipo de estratégia adotada, a seguir apresentamos as principais 

escolas voltadas a formulação de estratégia defendidas por Mintzberg et al (2000) 

descritas abaixo; 

 

1 – Escola do Design                     

Formulação da estratégia como um processo de concepção 

 

Originou-se nos anos de 1960, e contribuiu para amparar as duas escolas 

subseqüentes. Essa escola defende a estratégia como uma concepção, um 

desenho informacional.  

 

2 – Escola do Planejamento  

Formulação da estratégia como um processo formal 

 

A escola do Planejamento se destacou nos anos 1970 e nos anos 1980 dá 

espaço para a de Posicionamento 

 

3 – Escola do Posicionamento  
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Formulação da estratégia como um processo analítico 

 

Essa escola que direciona a estratégia para os posicionamentos de mercado, 

o que demonstra semelhanças com a defendida por Porter. 

 

As escolas acima descritas são de natureza prescritiva, estão focadas na 

direção como as estratégias devem ser formuladas. 

 

4 – Escola Empreendedora  

Formulação da estratégia como um processo visionário 

 

Essa escola alia a estratégia com espírito empreendedor e o processo com 

adoção da visão pelo gestor. 

 

5 – Escola Cognitiva  

Formulação da estratégia como um processo mental 

 

Considera a estratégia da utilização de mensagens da psicologia cognitiva 

para incutir na mente do gestor.  

 

6 – Escola de Aprendizado  

Formulação da estratégia como um processo emergente 

 

Defende a utilização da estratégia de forma moderada, adotar na 

proporção que a organização se adapta ou aprende.  

 

7 – Escola do Poder 

Formulação da estratégia como um processo de negociação 

 

Essa corrente utiliza a estratégia como processo de negociação em partes 

conflitantes dentro e fora da organização.  

 

8 – Escola Cultural 
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Formulação da estratégia como um processo coletivo 

 

Essa escola defende a formulação da estratégia arraigada na cultura 

organizacional. Assevera que o processo deve ser criado a partir do 

esforço coletivo e cooperativo. 

 

9 – Escola Ambiental  

Formulação da estratégia como um processo reativo 

 

Essa corrente acredita que a formulação de estratégias considerando  

variáveis advindas da conjuntura externa, de fora da organização; 

 

10 – Escola de Configuração   

Formulação de estratégia como um processo de transformação 

 

 

 Essa Escola aglutina algumas posições de outras, defende a integração e 

agrega alguns elementos como o processo de formulação de estratégias, o 

conteúdo dessas estratégias e o contexto das estruturas organizacionais.    

 

Cada escola é originada de um tempo específico, algumas já alcançaram o 

ápice e outras utilizaram elementos defendidos por escolas anteriores. 

 

Na ótica de Mintzberg apud Teixeira Filho (2000, p. 31) o desenvolvimento de 

estratégias deve ser: 

 

 Derivado de síntese 

 Informal e visionário 

 Baseado na intuição e no pensamento divergente 

 Irregular, inesperado e instintivo 

 Baseado na capacidade de adaptação 

 Realizado em tempo de instabilidade 

 Resultado de uma abordagem ampla, que envolva diferentes visões e 

experiências a serem integradas 
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A estratégia seria traduzida em um padrão emergente, ou seja, uma nova 

perspectiva deliberada como defende Teixeira Filho, o planejamento difere da 

estratégia porque o primeiro foca a análise, enquanto a estratégia visa a síntese. 

Além disso, o citado autor considera o planejamento estratégico possuidor de falhas. 

Segundo ele, o planejamento define categorias e a criatividade possibilita novas 

categorias ou realinha as já existentes. 
 

Com essa pluralidade de posições, alguns autores afirmam o que difere entre 

elas são os elementos do processo e o que é levado em consideração, como 

também o processo de montagem. Os demais consideram a estratégia como um 

padrão de comportamento a ser adotado na empresa, uma forma de atuar e  

defender-se de situações. 

 

De acordo com Oliveira (2001, p. 83), parece claro para todo executivo, que 

não adianta a empresa ter um processo administrativo adequado, se faltar um 

sistema de gestão de informações gerenciais que alimente este processo decisório, 

bem como o desenvolvimento, a implementação e a avaliação das decisões e ações 

posteriores. 

 
3.2.3 Considerações sobre tomada de decisão 

            

A Teoria das decisões nasceu com Herbert Simon, que utilizou como base 

para explicar o comportamento humano. O autor acrescenta ainda que os homens 

são racionalmente limitados: quando tentam ser racionais, seu comportamento 

racional é limitado por suas capacidades cognitivas e por restrições da organização. 

E que a racionalidade daquele que toma decisão dentro da organização é limitada, 

no mínimo de três maneiras: 

 A racionalidade requer um conhecimento total e previsão das 

conseqüências de cada escolha. Na verdade, o conhecimento das 

conseqüências é sempre fragmentado; 
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 Como as conseqüências pertencem ao futuro, a imaginação deve suprir a 

falta de experiência para avaliá-las. Mas a previsão de valores é sempre 

imperfeita; 

 

 A racionalidade requer escolhas entre todos os comportamentos 

alternativos possíveis. No comportamento real, apenas algumas dessas 

possíveis alternativas vêm à mente. 

 

Já na opinião de Chiavenato (2000) a organização é um sistema de decisões 

em que cada pessoa participa consciente e racionalmente, escolhendo e decidindo 

entre alternativas que se lhes apresentam de acordo com sua personalidade, 

motivações e atitudes. O que a pessoa aprecia e deseja influencia o que vê e 

interpreta. A pessoa decide em função de sua percepção das situações. As pessoas 

são processadoras de informação, criadoras de opinião e tomadoras de decisões. 

Assim, toda decisão envolve seis elementos: 

 

a) Tomador de decisão – é a pessoa que faz uma escolha ou opção entre 

várias alternativas futuras de ação. 

b) Objetivos – o que o tomador de decisão pretende alcançar. 

c) Preferências – são critérios usados pelo tomador de decisão para fazer 

sua escolha. 

d) Estratégia – é o curso de ação que o tomador de decisão escolhe para 

atingir seus objetivos. O curso de ação é o caminho escolhido e 

depende dos recursos de que ele pode dispor. 

e) Situação - são os aspectos do ambiente ao redor do tomador de 

decisão, alguns deles fora do seu controle ou compreensão e que 

afetam a escolha. 

f) Resultado – é a conseqüência ou resultante de uma da estratégia. 

 

          Segundo Choo (2006) as decisões resultam da adoção de um determinado 

curso de ação e facilitam esta ação na medida em que definem e elaboram 

propósitos e alocam o dispêndio de recursos. Portanto, o processo decisório pode 

ser visto como um conjunto de ações e fatores que têm início a partir da 

identificação de um estímulo para a ação e que se finaliza com o compromisso 
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específico para a ação. O autor ressalta que a tomada de decisão nas organizações 

requer informações capazes de reduzir a incerteza de no mínimo três maneiras: 

 Primeiro, a informação é necessária para estruturar uma situação de     

escolha. Onde limites, são traçados para delimitar o espaço problemático     

no qual as soluções serão buscadas, os participantes serão solicitados e as 

influências serão exercidas. Em grande medida, a estruturação de um 

problema determina os tipos e o conteúdo das informações que serão     

necessários para a tomada de decisão; 

  

 Em segundo lugar, a informação é necessária para definir preferências e 

selecionar regras; 

 

 Em terceiro lugar, são necessárias informações sobre alternativas viáveis 

e suas possíveis conseqüências. 

 
Na visão de Oliveira (2004), a tomada de decisão é conversão das 

informações analisadas em ação. Henry Mintzberg coloca muito bem a questão da 

gestão da informação, numa perspectiva de sociedade pós-era da informação, com 

experiências reais de sucessos e derrotas, contextualizadas no século que se 

aproxima e numa perspectiva integrada das profissões. Confirmando sua 

preocupação histórica inicia seu trabalho discorrendo sobre o nosso passado 

informacional, destacando quatro enfoques dados ao processo de administração da 

informação, a saber: 

 

a) informação não-estruturada, abordagem mais antiga. Neste estágio, os 

bibliotecários desempenham papel relevante na organização das informações 

para torná-las úteis aos usuários, numa atitude passiva de guardiães da 

informação; 

 

b) capital intelectual ou conhecimento – esta abordagem dá ênfase aos 

valores pessoais e ao conhecimento acumulado pelas pessoas; 

 

c) informação estruturada em papel – com a explosão bibliográfica, a 

informação está registrada e surge, com os americanos, o conceito de 
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administração de recursos de informação – ARI, que privilegia a redução da 

papelada burocrática, incluindo as preocupações com o custo da informação 

e o seu valor econômico; 

 

d) informação estruturada em computadores – a ênfase nesta abordagem 

consiste em gerenciar dados computadorizados no lugar da informação 

propriamente dita, dando maior importância à quantidade e estruturação 

eficaz dos dados e menos à sua qualidade. 

 

 A importância do desenvolvimento de uma estratégia global para o uso da 

informação é condição básica e representa a possibilidade de fazer escolhas, sem 

definir um plano imutável. Caberá ao gerente criar estratégias quanto aos tipos de 

informações que devem ser focalizadas, quanto às atividades a enfatizar e quanto à 

maneira como a informação poderá ajudar a empresa a alcançar seus objetivos. 

Portanto, as necessidades de informação são incertas, dinâmicas e multifacetadas, 

e uma especificação completa só é possível dentro de uma rica representação de 

todo o ambiente em que a informação é usada: “[...] Qualquer que seja o objetivo da 

busca de informações, para que estas venham a ser usadas, é preciso que elas 

estejam disponíveis e que sejam de fácil acesso” (MARINHO JÚNIOR; GUIMARÃES 

E SILVA, 1998, p.16) 

 

Estudos apontaram que as equipes de informação devem possuir os 

seguintes atributos: 

 

a) compreensão abrangente da área de atuação e conhecimento da estrutura 

e função da empresa; 

b) conhecimento sobre as diferentes fontes de informações da organização; 

c) facilidade de acesso a tecnologias de informação; 

c) entendimento político associado à habilidade para exercer liderança; 

d) fortes qualificações para relações interpessoais; 

f) expressiva orientação para o conjunto de desempenho do negócio, em vez 

de submissão a objetivos funcionais da organização. 
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De acordo com Alvin Tofler o início da década de 1990, indicava que, na 

sociedade da informação, o mundo estaria dividido em duas partes: os mais rápidos 

e os mais lentos. Aí a informação adquire, com maior precisão, o seu caráter 

temporal. Para o autor nada adiantaria uma quantidade de informação que não 

circulasse e não provocasse decisões. Aquele que saísse na frente seria o vitorioso 

na ocupação dos espaços. 

 

A partir dos conceitos citados é possível vê-se que todas as organizações têm 

necessidades informacionais, precisam tomar decisões e, para isso, processam 

informações. Nessa perspectiva (FREIRE, 1995, p.10) comenta: 

 
Percebe-se, portanto, que não há como se considerar o 
comportamento humano no uso da informação para tomada de 
decisão o que impõe a Ciência da Informação uma ampliação do seu 
escopo de estudo. Cada indivíduo cria significado no tocante à 
informação disponibilizada para tomada de decisão. 

   

A Ciência da Informação é um instrumento estratégico para o processo de 

tomada de decisão. Definida por Cardoso (1996) como o campo da 

interdisciplinaridade e do pós-modernismo por excelência, dispõe de base conceitual 

e teórica que servirá de suporte para relacionar informação, conhecimento, 

inovação. 

 

O quadro, a seguir, demonstra a evolução da tomada de decisão:
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QUADRO 1 - Evolução Histórica da Tomada de Decisão 
FONTE: Harvard Business View Brasil 
 

Pré-História Antes de Cristo Idade Média Modernidade Séculos XX  
 
Durante milênios o homem se 
guia pela interpretação de 
coisas como vísceras de 
animais, fumaça e sonhos 
para tomar decisões. 
Gerações e gerações de 
chineses seguem a sabedoria 
poética e as instruções de 
adivinhação do I Ching 
Gregos consultam o ráculo de 
Delfos. Profetas e visionários 
de toda sorte predizem o 
futuro. 
 

 
Século VI – Lao Tsé prega o 
princípio da “ação sem 
intenção”, para que as coisas 
sigam seu curso natural. 
Confúcio explica que toda 
decisão deve ser influenciada 
pela benevolência, o ritual, a 
reciprocidade e a piedade de 
filial. 
 
Século V – em Atenas, 
cidadãos do sexo masculino 
tomavam decisões pelo voto, 
num dos primeiros exemplos 
de autogestão democrática. 
 
Século IV – Platão diz que 
tudo o que é perceptível 
deriva de arquétipos eternos e 
é melhor apreendido pela 
alma do que pelos sentidos. 
Aristóteles prega uma visão 
empírica do conhecimento 
que valoriza a informação 
obtida por meio dos sentidos e 
do raciocínio dedutivo. 

 
Século IX – O sistema 
numérico indo-arábico, que 
inclui o zero, circula pelo 
império árabe, estimulado o 
crescimento da matemática. 
 
Século XI – Omar Khayyam 
usa o sistema numérico indo-
arábico para criar uma 
linguagem de calculo que abre 
caminho para o 
desenvolvimento da álgebra. 
 

 
Século XIV – Um frade inglês 
propõe a “navalha de Occam”, 
um princípio básico para 
cientistas e quem mais analise 
dados: computadas todas as 
evidencias, a melhor de todas 
as teorias é a mais simples. 
 
Século XVII – Dono de um 
estábulo, Thomas Hobson dá 
aos fregueses a escolha de 
Hobson: levar o cavalo mais 
próximo da porta ou nenhum. 
 
 

 
1970 – John D.C Little 
desenvolve a teoria 
fundamental de sistemas de 
apoio à decisão e aumenta a 
capacidade destas. 
 
1972 – Irving Janis cunha o 
termo “groupthink” para a 
tomada de decisões falha que 
prioriza o consenso em 
detrimento do melhor 
resultado. 
 
Década de 1980 – A famosa 
frase “Ninguém nunca foi 
demitido por comprar um IBM” 
simboliza decisões motivadas 
primordialmente pela 
segurança. 
 
1992 – Max Bezerman e 
Margaret Neale fazem a 
conexão entre estudos sobre 
decisões comportamentais e 
negociações no livro 
Negociando Racionalidade. 
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Com base em Herbert Simon, Choo (2006) entende que a capacidade da 

mente humana é limitada por sua capacidade cognitiva, pelo nível de informação 

que detém e pelos valores pessoais.  

 

            Nessa perspectiva o problema da decisão não pode ser resolvido apenas por 

modelos científicos e que, para definir um modelo de tomada de decisão, é 

necessário adotar o modelo satisfatório do homem administrador, baseado em um 

raciocínio limitado como a base do conflito ou minimizado a incerteza.  Além disso, a 

teoria das decisões admite que as pessoas ou organização adotem um dos três 

tipos de comportamento: preferência pelo risco, neutro ao risco e aversão ao risco. 

 

 Na perspectiva de Simon (1997) as decisões se apresentam de dois tipos: 

 

 Decisão Programadas – são repetidas e tomadas automaticamente. Hábitos, 
rotinas, manuais de instruções e operações padronizadas são formas de 
tomar decisões programadas; 

 

 Decisões não programadas – não dispõe de soluções automáticas. Lançar 
novo produto, reduzir o quadro de funcionários e mudar a sede da empresa. 
Para tanto o autor sugere que para lidar com as decisões não programadas 
os gerentes devem desenvolver sua capacidade de julgamento, intuição e 
criatividade. Estas habilidades permitem lidar com complexidade de modo 
mais eficiente do que a tendência à simplificação excessiva que caracteriza 
as decisões programadas.  

 
De acordo com Simon os níveis de decisão são classificados como: 
 

1º Nível: Decisões estratégicas: são aquelas relacionadas com a tomada de 
decisão em nível institucional. Decisões da alta administração que geram atos 
com efeito duradouro, a partir do planejamento estratégico, como por 
exemplo, uma nova fábrica, nova linha de produção, novos mercados, novos 
produtos, novos serviços, que envolvem toda a estrutura organizacional, com 
informações macro, ou seja, utilizam informações internas e externas. 
  
2º Nível: Decisões táticas: são tomadas em nível organizacional intermediário, 
normalmente relacionadas com a alocação e distribuição de recursos da 
empresa. Decisões que ocorrem no nível gerencial e produzem efeitos a 
médio prazo e de menor impacto na estratégia da organização, com 
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informações sintetizadas por unidade departamental, de um negócio ou uma 
atividade da empresa. 
 
3º Nível: Decisões operacionais: relacionadas com o nível operacional, ou 
seja, encarregadas de realizar tarefas técnicas. Decisões ligadas ao controle 
e às atividades operacionais da empresa, para alcançar os padrões de 
funcionamento pré-estabelecidos, com controles do detalhe ou do 
planejamento operacional, criando condições para a realização adequada dos 
trabalhos diários da organização, com nível de informação de pormenores de 
um dado, uma tarefa ou uma atividade. 

 

O desdobramento da estratégia em tática e em planos operacionais estão 

ilustrados na Figura 1. 

 
FIGURA 1 – Níveis de decisão organizacional 
FONTE: SIMON 1980 

 

 Nas organizações, as decisões de nível estratégico são utilizadas pela alta 

gerência e tendem a ser abrangente e a apresentar muitas variáveis. As decisões 

táticas são elaboradas pela gerência de nível médio, que freqüentemente auxiliam a 

alocação e controle de recursos. Já as decisões operacionais estão relacionadas a 

seleção e orientação  de curto prazo, encontrados nos níveis de subordinados da 

organização. Na ótica de Simon a decisão, em sua essência, representa uma 

escolha realizada a partir de várias alternativas para se lidar com um determinado 

problema. E esse problema geralmente envolve a situação que se deseja e a 

situação real, em se encontra. Sendo assim, o processo decisório pode ser 
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representado pela escolha entre os diversos cursos de ação para tomar uma 

decisão. 

 

3.3 COMUNICAÇÃO DA INFORMAÇÃO NAS ORGANIZAÇÕES 
 
 
 A comunicação organizacional abrange todas as formas de comunicação 

utilizadas pela organização para relacionar-se e interagir com seus públicos. Para 

Riel (1995) comunicação organizacional engloba relações públicas, estratégias 

organizacionais (public affairs), marketing corporativo, propaganda corporativa, 

comunicação interna e externa, enfim um grupo heterogêneo de atividades de 

comunicação, voltadas fundamentalmente para os públicos ou segmentos com os 

quais a organização se relaciona e depende. Kreps (1990) por sua vez, entende a 

comunicação organizacional como um processo através do qual os membros da 

organização obtêm as informações pertinentes sobre ela e as mudanças que nela 

ocorrem. Na visão deste autor, a comunicação organizacional desempenha uma 

função de fonte de informação (data-gathering) para os membros da organização. A 

informação se constitui na variável intermediária que une a comunicação à 

organização. 

 

 A comunicação administrativa envolve procedimentos comunicacionais que 

ocorrem na organização, “reunindo papéis, cartas internas, memorandos” 

(TORQUATO, 2002, p.34). A comunicação interna se desenvolve paralelamente à 

comunicação administrativa, e visa proporcionar meios para promover maior 

integração dentro da organização mediante diálogo, à troca de informações e 

experiências e à participação de todos os níveis.  Para Kunsch (1999, p.77), a 

comunicação interna deve ser planejada em torno de propósitos claramente 

definidos, para viabilizar toda a interação possível entre a organização e seus 

colaboradores lançando mão de metodologias e técnicas de comunicação 

institucional e até da comunicação mercadológica. Nas modalidades, dimensões 

e/ou formas  apresentadas por Torquato (2002) a comunicação interna está inserida 

na comunicação cultural que diz respeito aos climas internos. No que tange à 

comunicação administrativa, os dois autores utilizam a mesma denominação. 

Torquato (2002, p. 34) ainda inclui o sistema de informação como uma quarta forma 

de comunicação, na qual estão agregadas “as informações armazenadas em bancos 
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de dados”. Apesar das diferentes terminologias utilizadas, ambos os autores 

enfatizam a necessidade da comunicação ser pensada de forma integrada e como 

uma ferramenta estratégica pelas organizações. 

Acredita-se que os modelos, as teorias, as concepções e modalidades 

apresentadas materializam a preocupação dos autores em (re) dimensionar a 

comunicação organizacional, buscando evidenciar as suas inúmeras possibilidades 

de interpretação, o que implica necessariamente no entendimento do seu papel na e 

para a organização. De uma maneira geral as organizações têm pautado as suas 

ações comunicacionais utilizando-se do modelo tradicional de características 

informacionais, de transferência de informações. Tal opção de certa forma evidencia 

o desconhecimento do poder da comunicação como ferramenta estratégica. Cabe, 

portanto, ampliar as discussões sobre o tema, contribuindo para (re) posicionar a 

comunicação organizacional no espaço das organizações. Com a formulação da 

teoria matemática da comunicação, o clássico modelo de Shannon e Weaver (1949) 

a qual deu inicio á fundamentação teórica da Ciência da Informação, fixando os 

elementos fundamentais da comunicação humana, abriu-se um leque de 

possibilidades de estudos em comunicação e informação (SOUZA, 1983). 

   

Figura 2. O modelo de Shannon-Weaver do processo de comunicação. Fonte: Adaptado de C. F. 
Shannon-Weaver, The Mathematical Theory of Communication (Urbana: University of Illinois Press, 
1949), pp. 5 e 98.  

      A comunicação entre humanos é o que permite tornar-se cidadão. É através 

das diversas formas de linguagem que o homem consegue se organizar em 
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sociedade, estabelecendo leis, transmitindo valores e conhecimento. Compreender o 

mecanismo da linguagem é muito mais complexo do que se imagina, visto que cada 

sujeito utiliza sua própria linguagem que está imbuída de sentidos e significados 

diferentes. 

 

 Na visão de Bougnouse (1997) a comunicação é um processo em que a 

informação é o conteúdo cognitivo. Logo uma não pode estar isolada da outra e o 

estudo de uma e de outra é o mesmo. Assim a comunicação implica informação e, 

também que a informação não comunicada vai desaparecer, progressivamente. De 

acordo com Maximiano (2000, p. 282 apud LIMA, 2003, p. 32) comunicação “é o 

processo de transferir e receber informações. Informações são dados organizados 

que possibilitam a análise de situações e tomada de decisões”. Já para Montana e 

Charnov (1998), a comunicação assume duas dimensões diferentes dentro da 

estrutura empresarial (administrativa) contemporânea: a perspectiva organizacional, 

que examina como a estrutura organizacional em si promove ou atrapalha a 

comunicação eficaz, e a perspectiva interpessoal, que examina a eficácia da 

comunicação como uma função no processo básico que envolve duas pessoas, 

onde ambas as perspectivas são necessárias para promover uma comunicação 

eficaz. Para tanto o processo de comunicação e o trabalho em equipe 

desempenham papéis relevantes para resolver algumas das dificuldades essenciais 

no processo de tomada de decisão. 

 

 Para Oliveira (2004), o processo de comunicação envolve cinco elementos: 

 
 Emissor - a origem do processo, cujo objetivo é codificar a mensagem de 

forma que o receptor a compreenda facilmente; 
  

 Mensagem - o conjunto de ideias que estão sendo enviadas ao público, 
que deve ser interpretado de forma significativa;  

 
 Código - a forma pela qual a mensagem está sendo transmitida;  

 
 Canal - que conduz a mensagem do emitente ao receptor (a forma como o 

receptor interpreta a mensagem); e 
  

 Decodificação - a forma como o receptor interpreta a mensagem. 
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 Atualmente as organizações enfrentam problemas de ordem administrativa 

que, em alguns casos, decorrem de falhas de comunicação. A comunicação 

organizacional possui fluxos que dependem da estrutura da organização 

(organogramas) bem como da tecnologia utilizada. Sendo que para otimizar a 

comunicação organizacional é essencial ter conhecimento desses fluxos e saber 

utilizá-lo conforme sua estrutura e a cultura organizacional. Maximiano (2000) 

identifica os seguintes fluxos de comunicação: 

 

 Comunicação descendente ou para baixo, geralmente é utilizada em 

organizações burocratizadas e autoritárias, constitui-se em ordens ou 

informações sobre políticas ou programas que a empresa pretende implantar.  

No entanto, são comunicadas decisões já tomadas pelos gestores sem 

consulta prévia dos colaboradores. De acordo com Maximiano (2000, p.284), 

muitas vezes, a comunicação para baixo procura manter as pessoas 

informadas para que possam trabalhar direito. 

 

 Comunicação ascendente é a partir da comunicação para baixo que os 

gestores obtêm informações, geralmente através de relatórios, a respeito do 

desempenho de seus colaboradores. Também é uma forma de se interar 

sobre as atitudes e sugestões dos colaboradores. Para Maximiano (2000, p. 

285), As pesquisas de atitudes levam para cima, de forma organizada, 

informações que a administração pode aproveitar para consertar os aspectos 

problemáticos e criar um clima favorável ao desempenho. Em geral, todos os 

tipos de programas que se baseiam na participação dos colaboradores são do 

tipo de comunicação para baixo. Como afirma Hamptom (1992, p.434). Os 

subordinados dão informações sobre o andamento e problemas do trabalho 

aos superiores, de modo que estes possam decidir o que fazer. Mas a 

informação necessária é com freqüência censurada ou não é transmitida, e às 

vezes com resultados desastrosos. O risco que pode ocorrer em alguns 

métodos de coleta de informações do tipo para cima é de haver uma filtragem 

providencial destas, com o intuito de ocultar ou atenuar conflitos e problemas 

que precisam de soluções. 

 



 

 

50

 Comunicação lateral também chamada de comunicação diagonal. 

Maximiano (2000, p.286) conceitua este tipo de comunicação como “é o que 

ocorre entre unidades de trabalho do mesmo nível ou entre unidades de 

trabalho de níveis diferentes, mas que se situam em diferentes hierarquias”. 

Para este autor, os canais de comunicação diagonal possibilitam o 

funcionamento dos processos interdepartamentais e a tomada de decisões. 

Esse tipo de comunicação geralmente, se dá através da comunicação oral em 

organizações com estrutura horizontal, ou seja, com poucos, níveis 

hierárquicos, por isso tende a ser mais rápida que a comunicação formal. 

  

 Os canais informacionais objetivam estabelecer as condições para troca ou 

veiculação de informação, que podem ser divididos em quatro tipos (ARAÚJO, 1998, 

p. 29-31): 

 

a) canais informacionais: aqueles caracterizados “por contratos realizados 
entre sujeitos emissores e receptores de informação”, configurando-se em 
contatos interpessoais. Exemplos: reuniões, troca de correspondências, 
visitas, discussões pessoais. 

 
b) canais formais: aqueles que veiculam informações já estabelecidas ou 

comprovadas através de estudos. Exemplos: livros, periódicos, obras de 
referência. 

 
c) canais semi-formais: configuram-se pelo uso simultâneo dos canais formais 

e informais. Exemplos: participação em conferências e desenvolvimento de 
pesquisa (utilizando ao mesmo tempo textos, conversa face a face, livros, 
periódicos). 

 
d) canais supra-formais: configuram-se aos canais de comunicação eletrônica, 

ou seja, através do uso das Tecnologias da Informação e Comunicação – 
TIC’s. 

  

 Freire (2006) seguindo as pistas de uma visão social da informação 

pressupõe algumas condições básicas para sua existência tais como:  

 

a) ambiente social, contexto que possibilita a comunicação da informação. Esse 

ambiente se caracteriza sempre pela existência de uma possibilidade de 

comunicação. Ela decorre do impulso primeiro, arquétipo que nos levou como 

espécie à necessidades de materializar o pensamento em uma mensagem 
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dirigida a um semelhante, um movimento primordial de transmissão da 

informação;  

 

b) agentes, no processo de comunicação, os agentes são o emissor, aquele que 

produz informação, e o receptor, o que recebe a informação. Os agentes 

emissores são responsáveis pela existência dos estoques de informação, em 

um processo contínuo em que as funções produção e transferência se 

alternam, ou seja, o receptor de hoje poderá ser um produtor da informação 

amanhã;  

 

c) canais, estão relacionados aos meios por onde as informações circulam. Os 

agentes produtores de informação escolhem os canais mais adequados para 

circulação da sua informação, que podem se utilizar de meios impressos, 

como jornais, revistas, periódicos científicos, livros, além de rádio, televisão, 

internet, congressos, feiras e outros tipos de eventos científicos e comerciais.  

 

 Freire (2006), acrescenta que essas seriam as condições que tornam possível 

o processo de comunicação entre o emissor e receptor da informação se 

estabelecer. 

 

3.4 BARREIRAS NA COMUNICAÇÃO DA INFORMAÇÃO 

      

 Desenvolver a interação e produzir resultados satisfatórios dentro das 

organizações públicas ou privadas, é uma das tarefas mais difíceis dos 

administradores. A comunicação é um fator preponderante quando o 

desenvolvimento e a transparência fazem parte do cotidiano da organização. Nesse 

sentido um gerente não consegue formular uma estratégia ou tomar uma decisão 

sem informação. Logo essas informações precisam ser comunicadas. 

 

     Desse modo, a comunicação da informação coloca-se como processo de troca 

de mensagem que possuem valor econômico, político social e cultural. Por outro 

lado, a efetiva comunicação dessas informações para o setor público, representa 

oportunidade de incremento à prestação de serviços criando novas oportunidades 

de expansão e competitividade. 
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Silva et al. (2007, p.109), ressaltam uma característica especial da 

comunicação, no que diz respeito à busca de informação: 

 
No processo clássico de comunicação o usuário tem uma atitude de 
recepção da informação, a qual é emitida pela fonte, através do canal 
informacional. No contexto de busca e uso da informação, ocorre 
uma inversão do processo clássico comunicacional, ou seja, o 
usuário assume uma postura proativa, ele estimula a fonte ao buscar 
informação para satisfação de suas necessidades. Não mais o 
usuário é manipulado pela fonte, mas é ele que desperta para certa 
necessidade de informação, manipulando a fonte de acordo com os 
seus interesses.  

 

Para chegar às fontes de informação, “que nesse processo inverso é a 

receptora das necessidades [de informação]” (SILVA et. al., 2007, p.109), o usuário 

utiliza os vários tipos canais de comunicação já descritos. Contudo, Wersig (1976) 

coloca como problema básico no uso ótimo de todo recurso de informação 

disponível, a existência de barreiras na comunicação da informação transmitida por 

qualquer canal, seja quanto à criação de uma ampla consciência da informação em 

todos os níveis da sociedade (e não apenas em nível da produção cientifica e 

tecnológica), seja quanto à organização de fontes que possam recuperar 

informações para atender satisfatoriamente à necessidades decorrentes dessa 

conscientização. 
Para Wersig (1976), em cada caso onde há uma necessidade 
específica de informação e deve ser empreendida alguma ação que 
implique em transferência da informação, por canais pessoais e 
impessoais de comunicação, pode existir um conjunto de barreiras. 
(Freire, 1987, p.26). 

 

Essas barreiras podem ser superadas no processo de socialização dos 

usuários, mas sua superação dependerá do comportamento dos gestores de 

informação. Nesse processo, os gestores devem criar oportunidades para 

transferência efetiva da informação mediante a identificação das necessidades 

existentes nos grupos de usuários, bem como das fontes de informação capazes de 

atendê-las, ou então pelo reconhecimento e análise das barreiras existentes e das 

estratégias capazes de superá-las. 
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Analisando uma situação específica, Freire (1987) agregou as barreiras classificadas 
por Wersig (1976) em três níveis:  
  

 estrutural, definido como o das barreiras relacionadas a processos sociais 
(ideológicas e de eficiência);  

 
 institucional, definido como o das barreiras relacionadas a agências e agentes 

de informação (terminológicas, de consciência e conhecimento da informação e 
de responsabilidade);  

 
  pessoal, definido como o das barreiras relacionados a características dos 

usuários finais (capacidade de leitura). 
 

No final do século XX, estudo realizado por Araújo em Organizações Não-

Governamentais brasileiras, identificou alguns dos tipos de barreiras classificados 

por Wersig (1976) e observados por Freire (1987):  
 

 ideológicas, uma vez que “a comunicação de idéias e o desenvolvimento de 
ações conjuntas das ONGs com órgãos governamentais é um processo muito 
difícil devido às diferentes posições políticas sobre a dinâmica 
socioeconômica e cultural”;  

 
 de eficiência, que “sob o ponto de vista dos componentes das ONGs ... 

ocorre devido à dificuldade em avaliar o nível de utilidade da informação 
transferida”;  

 
 de idioma, pelas dificuldades dos usuários com línguas estrangeiras;  

 
 terminológica, “decorrente de limites na interface homem/tecnologias de 

informação”;  
 

 de capacidade de leitura, “pois a maioria dos beneficiários dos serviços das 
ONGs têm baixo nível de escolaridade, apresentando dificuldades na 
decodificação da linguagem escrita”. (ARAUJO, 1999, p.103) 

 

E Starec (2003, p.98), estudando o processo de comunicação da informação para a 

tomada de decisão na universidade, encontrou novas categorias de barreiras:  
 

 má comunicação, quando “tentativas para aumentar [o] fluxo de informação [são] 
pouco eficazes”;  

 
 cultura organizacional, “uma das [barreiras] mais difíceis de se transpor”;  

 
 falta de competência, “a mais delicada e [que] requer um cuidado especial”); e  

 
 dependência tecnológica, pois “As tecnologias de informação e de comunicação 

surgiram para facilitar, mas, por vêzes, o que percebemos é que elas acabam 
dificultando o dia a dia nas organizações” . 
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Em 2003 os modelos de Wersig e Freire foram retomados por Nathansohn em seu 

estudo de usuários de um website de notícias.1 Utilizando as categorias propostas 

por Freire, ele agregou as barreiras conforme seus níveis:  
 

 estrutural: “A sociedade brasileira ainda não está habituada ao modus operandi da 
Internet. ... O que se revela como um problema de adaptação tecnológica, política e 
social do usuário em relação ao novo meio”;  

 
 institucional: “O sítio não está preparado para atender à demanda dos usuários por 

falta de infra-estrutura, que envolve: recursos financeiros, recursos humanos e 
recursos tecnológicos”; e  

 
 pessoal: “... o usuário não está habituado à leitura na tela do computador”. 

(NATHANSOHN, 2003, p.78). 
 

O quadro a seguir apresenta alguns dos tipos de barreiras identificadas na literatura, 

de 1976 até 2003: 

 

 

                                                        
1 O site estudado foi <www.clippirata.com.br>. 
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QUADRO 2 - Estudos de barreiras na comunicação da informação 
Fonte: Adaptado de Silva et all., 2007, p.11. 

WERSIG (1976) FREIRE (1987) ARAUJO (1999)  STAREC (2003)  NATHANSOHN (2003)  
 Institucionais   Institucionais 
 Pessoais   Pessoais 
 Estruturais   Estruturais 
Recursos financeiros     
De idioma  De idioma   
Ideológicas  Ideológicas   
Terminológicas  Terminológicas   
Econômicas     
Legais     
De tempo     
De eficiência  De eficiência   
De capacidade de leitura  De capacidade de leitura   
De consciência e 
conhecimento da informação 

    

De responsabilidade     
   Cultura organizacional  
   Má comunicação  
   Falta de competência  
   Dependência tecnológica  
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Certamente, a principal barreira na comunicação da informação é constituída 

pela linguagem, que deve ser vista como “um problema básico, relacionado à 

otimização de todo recurso de informação disponível”, como observado por Araújo 

(1978, p.42).  Todavia, as barreiras na comunicação da informação identificadas nos 

estudos citados podem vir a ser superadas em decorrência de mudanças, tanto no 

comportamento dos usuários  através do processo de socialização ou mediante 

treinamento específico  quanto no comportamento do mediador da informação.  
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4 BREVE HISTÓRICO DO INMETRO/IMEQ 

 

 O campo empírico da pesquisa tem como lócus o Instituto de Metrologia e 

Qualidade Industrial da Paraíba, IMEQ/PB, órgão delegado do INMETRO através da 

Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade e onde foram realizadas as 

entrevistas para coleta dos dados. 

 

            Para Selltiz (1965), uma das etapas mais importantes na realização de uma 

pesquisa é definir com exatidão o seu campo de exploração, ou seja, o seu universo. 

Dentro do universo apresentado pela estrutura organizacional do Instituto de 

Metrologia e Qualidade Industrial da Paraíba, selecionados, para esta pesquisa, a 

própria Direção do IMEQ/PB, além das Coordenações de Apoio Administrativo, 

Metrologia Legal, Finanças e Programação e Controle. 

 

     A seguir apresentamos uma descrição do campo da pesquisa: 

 

4.1 Aspectos da Metrologia no Brasil: INMETRO E IMEQ/PB 

 

 Para melhor entender o atual desenvolvimento industrial brasileiro, com um 

aumento expressivo de empresas com certificação pelas normas da série ISO 9000 

― conjunto de cinco normas de sistemas da qualidade, fundamentais na obtenção 

da eficiência de produtos e serviços ― é necessário fazer uma breve retomada 

histórica no campo da metrologia. É ilustrativo voltar ao tempo em que o Brasil, 

ainda colônia, possuía algumas diferentes e curiosas formas de medir, todas 

herdadas e adaptadas de Portugal, entre 1500 e 1862. Segundo publicação do 

Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial ― INMETRO 

algumas dessas medidas eram: 

 

a) Comprimento: Braça, Pé, Palmo, Craveiro, Linha e Vara 
b) Peso: Quintal, Libra, Marco, Onça, Oitava, Grão 
c) Capacidade para Líquidos: Pipa, Canada, Quartillo, Martelinho 
d) Capacidade de Superfície: Vara quadrada, Pé quadrada 
e) Medida de Sólidos: Vara cúbica, Polegada cúbica.2 
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 Já no Primeiro Império, buscou-se a uniformização das unidades brasileiras 

de medir. Mas, só em junho de 1862, D. Pedro II promulgava a Lei Imperial n.º 1.157 

e com ela oficializava, em todo o território nacional, o Sistema Métrico Decimal 

francês. Era, certamente, a primeira ação rumo ao desenvolvimento comercial e da 

ciência.  Foi a partir dessa lei, que as atribuições metrológicas foram deferidas às 

municipalidades, que passaram a dispor de padrões de medidas indispensáveis para 

serviços de aferições, mesmo não havendo desenvolvimento adequado, no que diz 

respeito a textos normativos. 

 
Somente em 1973, o Poder Público retornou à questão metrológica, 
através de providências destinadas a reformular a legislação, visando 
a criação de organismos oficiais, encarregados de exercer a 
atividade de metrologia e a implantação de um Sistema Nacional de 
Metrologia. (MARTINELLI, 1996)3  

  

 No entanto, esse modelo não apresentava bons resultados, visto que existia a 

necessidade da elaboração de normas. Para tanto, foi criada uma Comissão de 

Metrologia, com funções normativas, enquanto foram confiadas ao Instituto Nacional 

de Tecnologia, INT, funções executivas para delegar competência, a órgãos 

estaduais.  
A atividade metrológica no INT foi desenvolvida com tanta 
competência, em termos de acervo técnico, humano e científico, que 
aquele “setor” gerou o Instituto Nacional de Pesos e Medidas - INPM, 
em 1961. O INPM recebeu amplas atribuições normativas e 
executivas, mas não foi contemplado com recursos suficientes, nem 
teve o apoio da legislação atualizada, dotada de um sistema 
coercitivo capaz de garantir-lhe autoridade como agente de 
fiscalização metrológica. (MARTENELLI, 1996) 
 
 

 A partir daí é que o Brasil passa por uma grande transformação em seu 

desenvolvimento. Vejamos como a metrologia foi fundamental para esse 

desenvolvimento.  

 

 Dados históricos sobre metrologia, apurados pela Fundação Getúlio Vargas, 

FGV – CPDOC, no INMETRO, deram origem ao seguinte texto: 
[...] Após 1965, com a consolidação da nova direção do país, foram 
lentamente se articulando os elementos que levariam a uma 
mudança mais profunda na organização da metrologia. Em outros 
termos, o envolvimento progressivo do Estado com os problemas 

                                                        
3 MARTENELLI, M. A Metrologia e a Qualidade de Vida da Sociedade. Rio de Janeiro, 1996. 
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relacionados à capacitação tecnológica da indústria, ao estímulo às 
exportações e defesa do consumidor. Este movimento torna-se 
evidente após a implementação dos vários programas 
governamentais destinados a aumentar a participação brasileira no 
comércio externo, sobretudo com a produção industrial. Com os 
primeiros resultados desta inversão de rumos é que as condições 
favoráveis iriam se formar, (CPDOC, 1996). 
 
 

 Destarte, nota-se que a década de 1970 foi marcada pelo desenvolvimento. 

Em 1973, por exemplo, as exportações brasileiras dobraram em relação a 1971, 

conforme explica o documento compilado pela Fundação Getúlio Vargas. Ficava 

cada vez mais evidente que a continuidade de todo esse desenvolvimento dependia 

do aperfeiçoamento do parque industrial brasileiro e este, por sua vez, necessitava 

de uma tecnologia voltada para a qualidade do produto, com bases fortes na 

metrologia, porque segundo as diretrizes de desenvolvimento do INMETRO, a 

ciência das medições é a base para a qualidade. 

 

 O novo cenário industrial brasileiro começou a exigir uma reorganização do 

instituto que cuidava à época, de todas as ações metrológicas no país, o então 

Instituto Nacional de Pesos e Medidas - INPM, criado em 1961 e que, anos mais 

tarde, implanta a Rede Nacional de Metrologia Legal composta pelos Institutos de 

Pesos e Medidas Estaduais, os atuais IPEMs. Uma lei ― a de número 5966 - 

instituída em 2 de dezembro de 1973 cria o Sistema Nacional de Metrologia, 

Normalização e Qualidade Industrial (SINMETRO) com a finalidade de formular e 

executar a política nacional de metrologia, normalização e qualidade de produtos 

industriais. 

 

 Todavia, a concepção do SINMETRO é considerada adequada e moderna 

tem papel importante na inserção do Brasil no cenário internacional atual, quando se 

vê fortalecido o relacionamento entre países, e os reconhecimentos mútuos de 

acordos, num ambiente onde as barreiras técnicas vêm funcionando para a 

valorização técnica, ecológica e de proteção ao consumidor. Sendo assim, o papel 

do SINMETRO passa a constituir-se, mais e mais, num instrumento de 

competitividade dos produtos e serviços brasileiros no mercado externo. Atua 

também, diretamente, na educação e proteção ao consumidor, na ampliação da 
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credibilidade e relevância política, além de aumentar o espaço para a participação 

da sociedade, nos seus campos de atuação. 

 Para tanto, o SINMETRO não podia atuar sozinho.  Fez-se necessário 

organizar um fórum, para trabalhar em conjunto. A FGV/Cpdoc faz, ainda, o seguinte 

relato dessa parte da história: 

 
[...] A cúpula do novo sistema era seu órgão normativo, o Conselho 
Nacional de Metrologia (CONMETRO), a que foram atribuídas 
funções bem precisas. No campo metrológico, deveria formular, 
coordenar e supervisionar a política nacional de metrologia, 
normalização e qualidade industrial, prevendo mecanismos de 
consulta que harmonizassem os interesses públicos , das empresas 
industriais e do consumidor, e assegurar a uniformidade e 
racionalização das unidades de medida. No campo da normalização 
voluntária, deveria estabelecer normas referentes a materiais e 
produtos industriais e fixar critérios e procedimentos para a 
certificação da qualidade de materiais e produtos para a aplicação 
das penalidades. Cabia ainda ao Conselho coordenar a participação 
nacional nas atividades internacionais de metrologia, normalização e 
certificação da qualidade: (FGV, 1995) 

 

 Em síntese, o CONMETRO era um grande colegiado originalmente composto 

por 12 ministérios e pela iniciativa privada, representada, naquele momento, pelas 

Confederações, Nacional da Indústria, Nacional do Comércio, além do Secretário de 

Tecnologia Industrial com deliberações tomadas por maioria de votos. Suas 

decisões seriam transformadas em resoluções, baixadas pelo Ministro da Indústria 

do Comércio, que o presidia. Hoje, o CONMETRO mantém importante atuação, 

conservando a mesma concepção de quando foi criado, embora tenha tido sua 

estrutura modificada. Conta com a participação do Ministério da Indústria, do 

Comércio e do Turismo, que ainda o coordena; com o Ministério da Ciência e 

Tecnologia; Ministério do Trabalho; Ministério das Relações Exteriores; Ministério do 

Meio Ambiente, Recursos Humanos e da Amazônia Legal; Ministério da Saúde; da 

Agricultura; Associação Brasileira de Normas Técnicas; Confederação Nacional da 

Indústria e Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor - IDEC. 
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4.2 A criação do INMETRO 

 

 Para executar a política do SINMETRO/CONMETRO, foi criado, em dezembro 

de 1973, o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, o 

INMETRO. Uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Indústria e do 

Comércio, com personalidade jurídica e patrimônio próprio, com sede na capital 

federal e direção nomeada pela Presidência da República. Dentre suas atribuições 

executivas, estava também a de credenciar, mediante autorização do CONMETRO, 

entidades públicas ou privadas para a coordenação e execução de atividades de sua 

competência, exceto as de metrologia legal (atividades metrológicas feitas 

diretamente no comércio, como o controle do peso de mercadorias e outros)  

Pesos e Medidas Estaduais, os IPEMs de hoje. 

 

 Voltando um pouco à história, é preciso lembrar que a política governamental, 

a partir da segunda metade de 1960, investiu em tecnologia. Há uma mudança na 

concepção industrial, com a criação e reestruturação de órgãos de planejamento 

econômico e em ciência e tecnologia, tais como: Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) Instituto de Planejamento da 

Presidência da República (IPLAN), Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), 

Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), e outros. Já 

naquela época, o governo vislumbra ações mais amplas para um órgão que ainda 

viria a ser criado, o INMETRO.  Uma delas previa o desenvolvimento de Normas 

Técnicas pela autarquia, como apoio à Associação Brasileira de Normas Técnicas – 

ABNT e do setor privado. O INMETRO, na área pública, consolidaria e editaria os 

Regulamentos Técnicos, ou seja, normas de uso compulsório, determinado por ato 

governamental nos mais variados campos, indo da produção de alimentos 

industrializados até o meio ambiente e ao segurança do trabalho. 

 

 Com o INMETRO já criado, houve incentivo do Governo para a indução à 

utilização de técnicas de gestão e qualidade, tidas como imprescindíveis para o 

processo de desenvolvimento tecnológico. Uma nova lei atribuía ao Instituto à 

gerência do Sistema Brasileiro de Certificação da Qualidade, o fomento à utilização 

de técnicas de gestão da qualidade na indústria nacional e a coordenação de uma 

rede de laboratórios de ensaios para esse fim. Apesar da visão de futuro, com 
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particular atenção ao desenvolvimento industrial, tal modelo, naquele momento, não 

passava de um experimento, pois faltavam recursos financeiros, humanos e toda 

uma infra-estrutura laboratorial, para o processo desejado acontecer. 

 

 O entusiasmo demonstrado pela área governamental, às novas técnicas de 

normalização e certificação, não encontrara, ainda, nem apoio, nem conivência 

dentro do coração industrial brasileiro. Empresas de pequeno e médio porte 

acreditavam que não valia a pena investir, pois,  tão cedo, não receberiam o retorno 

desejado. As grandes empresas, por sua vez, tendiam a importar normas técnicas 

juntamente com tecnologia.  Até o início dos anos 1970, o horizonte do 

desenvolvimento industrial era ainda bem abstrato, apesar dos esforços 

governamentais. 

 

 Mesmo assim, o INMETRO foi organizado com diretorias voltadas a esse fim, 

ou seja, Metrologia Legal4, Normalização 5 Qualidade Industrial6 Arrecadação e 

Fiscalização (essa, logo absorvida integralmente pela metrologia legal) e Metrologia 

Científica e Industrial.7 Abrigava, ainda, uma Coordenadoria de Intercâmbio e 

Assuntos Internacionais e um Centro de Documentação e Informação, para 

coordenar e promover as atividades de processamento de dados, de documentação 

e informação, todos com vistas a desenvolver o parque tecnológico industrial 

brasileiro. 

 

 Em fevereiro de 1974, era inaugurado, em Xerém, Duque de Caxias, RJ, o 

prédio que daria início ao complexo laboratorial do INMETRO, o edifício da 

administração.  Contudo, a maioria das obras dos Laboratórios Científicos, nas 

áreas de Mecânica, Acústica e Vibrações, Óptica e Calor, só ficariam prontos no 

final da década 1980. E, somente no início da década seguinte, como foi dito 

anteriormente, o governo brasileiro realmente investiu em qualidade e produtividade. 
                                                        
4 Metrologia Legal é o ramo da metrologia que desenvolve atividades para estabelecer e assegurar o 
cumprimento das exigências legais referentes aos direitos básicos da sociedade e dos consumidores. 
5 Normalização é a atividade que estabelece por consenso e aprova por um organismo reconhecido 
que fornece para uso comum e repetitivo, diretrizes ou características para atividades ou seus 
resultados visando a obtenção de um grau ótimo de ordenação em um dado contexto. 
6 Qualidade Industrial é a atividade que pode atestar que um produto e serviço está em conformidade 
com uma norma ou que atende os requisitos por ela estabelecidos.  Por conseguinte a certificação da 
qualidade é de fato uma certificação com norma(s) aplicávei(s) em cada caso. 
7  É o ramo da metrologia, ou ciência das medições, que trabalha a metrologia em sua base, para 
levar exatidão à indústria. 
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O choque da competição externa iria tornar, com o tempo, a qualidade industrial 

imperativo de sobrevivência para o setor produtivo.  

 

 

4.3 A atuação do INMETRO 

 

No Brasil, o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade 

Industrial ― INMETRO, assume um papel de destaque no cenário industrial atual. 

Isso porque, além de manter a confiabilidade de todo processo metrológico ― a 

metrologia, ou ciência das medições é considerada a base técnica para a qualidade 

- assume a qualidade industrial, como imprescindível para a melhoria da qualidade 

de vida do brasileiro. É a qualidade que propicia produtos e serviços seguros, 

confiáveis, eficientes e duráveis, representando satisfação e economia para o 

consumidor. 

 

 O INMETRO tem como missão: 
Contribuir decisivamente para o desenvolvimento socioeconômico e 
melhoria da qualidade de vida da sociedade brasileira, utilizando 
instrumentos da metrologia e da Qualidade, de forma a promover a 
inserção competitiva e o avanço tecnológico do País, assim como 
assegurar a proteção do cidadão, especialmente nos aspectos 
ligados à saúde, à segurança e ao meio ambiente.8 
 
 

 Dessa forma, uma de suas competências é manter estruturado um sistema de 

informações, em ciência e tecnologia, bem como a sua difusão.  Justifica esse 

esforço, o fato de atender à demanda crescente de informações tecnológicas nos 

campos da metrologia, normalização e qualidade industrial, contribuindo para o 

incremento comercial, como para a melhoria dos processos industriais existentes. 

Nesse sentido, Araújo e Freire (1996, p.3) dizem:  

 
[...] a informação científica e tecnológica é produto da prática 
histórica e social da sociedade moderna, usa códigos de linguagem, 
símbolos e signos reconhecidos nessa sociedade e os canais de 
circulação de mensagens disponíveis, no sistema de comunicação.  

 

                                                        
8 Refere-se à missão do INMETRO obtida junto ao corpo gerencial em Planejamento Estratégico em 
1998. 
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 As autoras complementam a nossa percepção sobre o tema em pauta, 

acrescentando que “a informação tecnológica não é um fim em si mesma, pois deve 

envolver todas as áreas e estar acoplada à demanda (ARAUJO; FREIRE, 1996). 

 

 A seguir, um quadro com a Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade – 

RBMLQ/INMETRO 

 

Órgãos Delegados  Cidades 
IPEM  – Inst i tuto de Pesos e Medida  Boa Vista -  RR 
IPEM  – Inst i tuto de Pesos e Medida  Contagem – MG 
IPEM  – Inst i tuto de Pesos e Medida  Curi tuba – PR 
IPEM  – Inst i tuto de Pesos e Medida  Forta leza -  CE 
IPEM  – Inst i tuto de Pesos e Medida  Maceió -  AL 
IPEM  – Inst i tuto de Pesos e Medida  Macapá – AP 
IPEM  – Inst i tuto de Pesos e Medida  Manaus – AM 
IPEM  – Inst i tuto de Pesos e Medida  Natal  – RN 
IPEM  – Inst i tuto de Pesos e Medida  Palmas – TO 
IPEM  – Inst i tuto de Pesos e Medida  Porto Velho -  RO 
IPEM  – Inst i tuto de Pesos e Medida  Reci fe – PE 
IPEM  – Inst i tuto de Pesos e Medida  Rio de Janeiro – RJ 
IPEM  – Inst i tuto de Pesos e Medida  São Paulo -  SP 

IMEQ – Inst i tuto de Metrologia e Qual idade Industr ia l  João Pessoa -  PB 
IMEQ – Inst i tuto de Metrologia e Qual idade Industr ia l  Cuiabá -  MT 
ITPS – Inst i tuto de Tecnologia e Pesquisa de  Sergipe  Aracaju -  SE 
INMETRO -  Inst i tuto de Metrologia e Qual i dade  Flor ianópol is - SC 
AEM – Agência Estadual  de Metrologia  Campo Grande -  MS 
IMEP -  Inst i tuto de Metrologia da Praia  Belém - PA 
IMEPI -  Inst i tuto de Metrologia do Estado do  Teresina -  PI  
IBAMETRO – Inst i tuto Baiano de Metrologia Normal ização 
e Qual idade Industr ia l  Salvador -  BA 

IPEMAR -  Inst i tuto de Pesos e Medidas  São Luis -  MA 
IMETRO – BSB SUR  Brasí l ia -  DF 
SUR – Superintendência do Inmetro  Goiânia -  GO 
SEPLANDS – Secretar ia de Planejamento e 
desenvolvimento Econômico Sustentável  Rio Branco -  AC 

SUR-RS – Superintendência do Inmetro  Porto Alegre -  RS 
QUADRO 4 - Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade 
FONTE: Dados da pesquisa em 2010, coletado no Inmetro 
 

4.4 A Atuação do IMEQ-PB  

 
 O Instituto de Pesos e Medidas do Estado da Paraíba criado através da Lei nº 

3.543, de 24 de julho de 1968, é um órgão autárquico, com personalidade jurídica 

autonomia administrativa e financeira. Inicialmente vinculado à Secretaria 

Extraordinária do Planejamento e Coordenação Econômica. Ao IPEM – PB incumbe 
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exercer as atividades pertinentes ao sistema metrológico instituído pela União 

Federal, decreto lei 240, de 28 de fevereiro de 1868 e decreto 62.292 de 22 de 

fevereiro de 1968. A partir de 12 de dezembro de 2002, através da Lei 7.276, o 

Instituto de Pesos e Medidas da Paraíba, passa a denominar-se Instituto de 

Metrologia e Qualidade Industrial da Paraíba, vinculado à Secretaria de Estado do 

Desenvolvimento Econômico. 

 

 O IMEQ/PB é responsável pela execução das atividades de natureza 

Metrológica e de Controle de Qualidade de bens e serviços, por delegação do 

Instituto Nacional de Metrologia Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO. 

 

 O IMEQ/PB tem como missão “Contribuir de forma eficaz e efetiva, para o 

desenvolvimento sócio-econômico da Paraíba, através da Metrologia e Qualidade”. 

E como visão, “Ser referência de credibilidade, confiança e eficiência na área de 

Metrologia e Qualidade no Estado da Paraíba e perante a RBMLQ/INMETRO”. 

 

 O IMEQ/PB é responsável pela execução das atividades de natureza 

Metrológica e de Controle de Qualidade de bens e serviços, por delegação do 

Instituto Nacional de Metrologia Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO. 

Sua missão é “Contribuir de forma eficaz e efetiva, para o desenvolvimento sócio-

econômico da Paraíba, através da Metrologia e Qualidade”. E tem como visão, “Ser 

referência de credibilidade, confiança e eficiência na área de Metrologia e Qualidade 

no Estado da Paraíba e perante a RBMLQ/INMETRO”. 

 

 Conforme texto no portal do Governo da Paraíba, na Internet, na página do 

IMEQ/PB www.imeq.gov.br qualidade é entendida como “o atendimento a requisitos 

especificados em Normas e Regulamentos Técnicos especialmente no que diz 

respeito aos aspectos de saúde, segurança e meio-ambiente”, sendo o produto final 

de todo o trabalho desenvolvido pelo Instituto. 

 

 Na mesma página, consta como objetivo do IMEQ/PB:  

 
[...] manter e aperfeiçoar um sistema de avaliação da conformidade 
reconhecido internacionalmente e adequado às necessidades da 
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sociedade brasileira, que proporcione impacto positivo na economia 
nacional, promova a competição justa e proteja o consumidor. 
 
Para tanto, buscamos disponibilizar no mercado maior quantidade de 
produtos, processos e serviços em conformidade com as Normas e 
os Regulamentos Técnicos, através da descentralização e da 
diversificação da sistemática de Avaliação da Conformidade. 

 
 A seguir, apresentamos a descrição gráfica da estrutura organizacional do 

IMEQ/PB: 
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FIGURA 3 - Estrutura Organizacional do IMEQ-PB 
FONTE: IMEQ/PB  2010 
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5  ASPECTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA  
 

 Nesta seção apresentamos os procedimentos metodológicos utilizados na 

operacionalização da pesquisa. 

 

Segundo Minayo (1999), metodologia é o caminho e o instrumental próprios 

da abordagem da realidade. Neste sentido, a metodologia ocupa lugar central no 

interior das teorias. A metodologia inclui as concepções teóricas de abordagem, o 

conjunto de técnicas que possibilitam a construção da realidade e também o 

potencial criativo do investigador.     

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

A metodologia proposta para a pesquisa em Ciências Sociais necessita de 

cuidados especiais para que se procurem respostas para as indagações propostas 

de maneira consciente e fidedigna. Demo (1996) insere a pesquisa como atividade 

cotidiana e considera como uma atitude um “questionamento sistemático crítico e 

criativo, mais a intervenção compete na realidade. 

 

Na perspectiva de responder à problematização levantada e alcançarmos os 

objetivos propostos neste estudo, optamos pela abordagem qualitativa. 

 

Richardson (1999) afirma que a pesquisa qualitativa é uma tentativa de 

entender as características situacionais e particulares de um determinado fenômeno 

de estudo. Assim sendo, a abordagem qualitativa caracteriza-se pela compreensão 

profunda ou detalhada da natureza do fenômeno de estudo. 

 

 Pesquisa Documental: quando elaborada a partir de materiais que não 

receberam tratamento analítico, documentos de primeira mão, como 

documentos oficiais, reportagens de jornal, cartas, contratos, diários, 

filmes, fotografias, gravações etc., ou ainda documentos de segunda mão, 

que de alguma forma já foram analisados, tais como: relatórios de 
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pesquisa, relatórios de empresas, tabelas estatísticas, etc. (GIL, 1999); e 

os localizados no interior de órgãos públicos ou privados, como: manuais, 

relatórios, balancetes e outros. 

A pesquisa exploratória é desenvolvida com o objetivo de proporcionar uma 

visão geral, de tipo aproximativo, acerca de determinado fato. 

 

Gil (1999, p.43) menciona que a pesquisa exploratória “tem como principal 

finalidade desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e idéias, tendo em vista, a 

formulação de problemas ou hipóteses pesquisáveis”.  

 
Essas pesquisas têm como objetivo proporcionar maior familiaridade 
com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir 
hipóteses. Pode-se dizer que [...] têm como objetivo principal o 
aprimoramento de idéias ou a descoberta de intuições. Seu 
planejamento é, portanto, bastante flexível, de modo que possibilite a 
consideração dos mais variados aspectos relativos ao fato estudado. 
Na maioria dos casos, essas pesquisas envolvem: (a) levantamento 
bibliográfico; (b) entrevistas com pessoas que tiveram experiências 
práticas com o problema pesquisado; e (c) análise de exemplos que 
estimulem a compreensão [do problema]. (GIL, 2006, p.41) 

 
[...] Nesta, o pesquisador está interessado na opinião (ação, intenção 
etc.) de determinados elementos da população [...] O pesquisador 
não se dirige [...] a elementos representativos da população em 
geral, mas àqueles que, segundo seu entender, pela função 
desempenhada, cargo ocupado, prestígio social, exercem as funções 
de líderes.  

 

           Tomando por base os objetivos propostos para este trabalho, o modo de 

investigação escolhido para sua execução foi o Estudo de Caso. Para Bruyne 

(1991): 
O Estudo de Caso reúne informações tão numerosas e tão 
detalhadas quanto possível, com vistas a apreender a totalidade de 
uma situação. Por isso, ele recorre a técnicas de coleta das 
informações igualmente variadas (observações, entrevistas, 
documentos. 
 

A metodologia de ‘estudo de caso’, segundo, Yin (2001, p. 34)  
 
[...] surge na pesquisa médica e psicológica, com uma forma de 
análise aprofundada de um caso individual de certa patologia [...] Nas 
Ciências Sociais caracteriza-se como uma metodologia de estudo 
que se volta à coleta de informações sobre um ou vários casos 
particularizados. É também considerado como uma metodologia 
qualitativa de estudo, pois não está direcionada a se obter 
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generalizações do estudo e nem há preocupações fundamentais com 
tratamento estatístico e de quantificações dos dados em termos de 
representação e/ou de índices [...] Pode-se finalizar o estudo de caso 
tipificando um indivíduo, uma comunidade, uma organização, uma 
empresa, um bairro comercial, uma cultura etc.  
 

Segundo o autor, trata-se de um modo de examinar acontecimentos 

contemporâneos quando não se podem manipular comportamentos relevantes. 

Como uma estratégia de investigação, representa uma maneira de se investigar um 

tópico empírico, seguindo-se de um conjunto de procedimentos pré-especificados.  

O estudo de caso costuma utilizar pelo menos duas técnicas de coleta de dados: a 

entrevista e a observação. Contudo, também pode utilizar outras técnicas como, por 

exemplo, o questionário e a análise de documentos. 

 

Nesse sentido para Godoy (1995), o estudo de caso é útil quando se deseja 

examinar detalhadamente um ambiente, um simples sujeito ou uma situação 

particular, quando há pouca possibilidade de controle sobre os eventos estudados e 

quando o foco de interesse é sobre fenômenos atuais, que só poderão ser 

analisados dentro de algum contexto da vida real. Já Gil (1991), a partir do ponto de 

vista de procedimentos técnicos, define que o estudo de caso envolve um estudo 

exaustivo de um ou poucos objetos de maneira que se permita o seu amplo e 

detalhado conhecimento. 

 

Alguns autores de metodologia chegam a distinguir vários tipos de estudo de 

caso como, por exemplo, Trivinos (1987): 

 

1) Estudos de Caso Observacionais: é uma categoria típica de pesquisa 

qualitativa, onde a técnica de coleta de informações mais importante é a 

observação participante; 

 

2) Estudos de Caso denominados História de Vida: onde a técnica 

utilizada para investigação é a entrevista semi-estruturada realizada com 

pessoa de relevo social (escritor ou cientista famoso, próceres, políticos 

famosos, e outros). A entrevista segue por aprofundar-se cada vez mais 

na história de vida do sujeito. 
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3) Estudos de Caso Histórico-Organizacionais: nesse tipo de estudo de 

caso, o interesse do pesquisador recai obre a vida de uma instituição e a 

unidade pode ser escola, universidade ou organização. O pesquisador 

deve partir do conhecimento existente sobre a organização e outra 

premissa é existência de arquivos que registraram documentos referentes 

à vida da instituição, publicações, estudos pessoais, dentre outros. No 

presente estudo lidar-se-ão com os estudos de caso 
     

 

5.2 OPERACIONALIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Um quadro com fluxo das atividades desta pesquisa foi adaptado de Yin 

(2000), como segue: 

 

 

 

Proposta
do Projeto

Seleciona
os casos

Viabilidade 
do Estudo

Preparar  as
entrevistas

Realização das
entrevistas

Análise

Resultados

Conclusão

Sugestões da
Pesquisa

Definição e 
Planejamento

Preparação, Coleta e 
Análise

Análise e Conclusão

Objetivo

FIGURA 4 – Fluxo das atividades da pesquisa. Adaptado de Yin (2001)

Fonte: Dados da pesquisa
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5.3 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 
 

Para coleta dos dados foi utilizada a técnica da entrevista, que “consiste no 

desenvolvimento de precisão, focalização, fidedignidade e validade de certo ato 

social como a conversação” (MARCONI; LAKATOS, 2002, p.92). Dentre as várias 

técnicas que nos permite o método qualitativo utilizamos entrevistas do tipo semi-

estruturadas. A entrevista torna-se um instrumento que conforme Minayo (1992, p. 

109): 
[...] privilegiado de coleta de informações para as ciências sociais é a 
possibilidade de fala a ser reveladora de condições estruturadas, de 
sistemas de valores, normas e símbolos (sendo ela mesma um 
deles) e ao mesmo tem pó ter a magia de transmitir, através de um 
porta-voz as representações de grupos determinados, em condições 
históricas, socioeconômicas e culturais especificas. 
              

Complementado os dados coletados pelas entrevistas, recorremos às 

informações dos organogramas e regimentos internos do Instituto de Metrologia e 

Qualidade Industrial da Paraíba onde ocorreram as entrevistas, além dos Relatórios 

Anuais das Atividades Desenvolvidas. Roteiro pré-definido pela pesquisa, mas 

flexível no momento da aplicação, o que implica dizer que à medida que as 

perguntas e as respostas iam sendo feitas, ao mesmo tempo abriam perspectivas 

para que novas perguntas fossem elaboradas.  

 

 Para a análise dos dados levantados nesta pesquisa, as cinco entrevistas 

foram gravadas na forma de áudio e depois produzidas em texto. Os entrevistados 

autorizaram a divulgação do conteúdo das entrevistas. O texto foi editado e 

interpretado pela pesquisadora, e dessa maneira a apresentação do conteúdo das 

entrevistas não está na voz dos pesquisados, mas numa narrativa acadêmica direta. 

 

 No caso da presente pesquisa, a amostra foi constituída pelos gestores 

tomadores de decisão no IMEQ/PB: Diretor Superintendente, Coordenador de Apoio 

Administrativo, Coordenador de Metrologia Legal, Coordenador Financeiro e 

Coordenador de Controle e Programação. 

 

 Os entrevistados foram identificados como mostramos a seguir: 
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Gestor Cargo Competência 

G1 Diretor Superintendente 

Fixação da política técnico/administrativa  
do IMEQ, bem como a coordenação 
e orientação, em nível superior, 
das atividades das unidades executivas. 

G2 Coordenador de Apoio 
Administrativo  

Promover os serviços gerais inerentes ao 
funcionamento do Instituto, especialmente 
os de transporte, vigilância, limpeza, co- 
municações administrativas, arquivo, docu- 
mentos, processos e material bibliográfico. 

G3 Coordenador de Metrologia 
Legal 

Realizar exames inicial, aferições periódicas ou 
eventuais dos padrões de massa e de volume; 
Realizar a fiscalização e verificação da 
conformidade e de produtos pré-medidos, 
acondicionados ou não. 

G4 Coordenador de Finanças 

Coordenar as atividades relativas a execução 
orçamentária, arrecadação, controle financeiro, 
contabilidade, tomada de contas e demais 
serviços 
que impliquem na movimentação de valores. 

G5 Coordenador de Controle e 
Programação 

Assessorar a superintendência no desempenho 
de suas funções; 
Promover o planejamento e a coordenação da  
informática , visando subsidiar o processo 
decisório. 

QUADRO 4 - Identificação dos gestores do IMEQ entrevistados 
FONTE: Regimento Interno - IMEQ (1996). 
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6 ANALISANDO AS BARREIRAS NA COMUNICAÇÃO DA INFORMAÇÃO NO 

PROCESSO DE TOMADA DE DECISÃO DOS GESTORES DO IMEQ-PB 

 

Nesta seção, apresentamos os resultados das entrevistas realizadas com os 

gestores do IMEQ/PB, organizados em quadros, como segue. 

 

6.1 CARACTERIZANDO O PERFIL DOS GESTORES DO IMEQ 

  

Gestores Escolaridade Formação Pós 
Graduação 

Área de Pós 
graduação 

Tempo que 
exerce o cargo 

G1 Superior Engenheiro Sim Pavimentação Menos de 1 ano 

G2 Superior Administradora Não - Menos de 1 ano 

G3 Superior Advogado Não - Menos de 1 ano 

G4 Superior Advogado Não - Menos de 1 ano 

G5 Superior Engenheiro Sim Análise de 
Sistemas Mais de 4 anos 

QUADRO 5 - Perfil dos Gestores entrevistados 
FONTE: Dados da pesquisa em 2009. 

  

O Quadro 5 apresenta o perfil dos gestores tomadores de decisão do 

IMEQ/PB, a partir de cinco variáveis. Todos respondentes têm formação superior, ou 

seja, terceiro grau completo. 

 

Quanto aos requisitos classificados como profissionais (formação profissional, 

pós-graduação e tempo de exercício no cargo) verificamos que grande parte tem 

formação na área de direito. Quanto à pós-graduação, temos 2 gestores com 

titulação. No tocante ao exercício do cargo, a maioria exerce há menos de um ano. 

 

Os estudiosos há muito são fascinados pelas peculiaridades de como os 

indivíduos processam informações para tomar decisões em especial as inclinações e 

distorções que eles apresentam. Para tanto o processo decisório se insere entre os 

mais importantes aspectos da vida do indivíduo e das instituições e constitui a mais  

importante forma de expressão da busca das informações tratadas pela Ciência da 

Informação. Em um processo decisório, a busca de informação pode e deve ser 

realizada pelo monitoramento ambiental, tanto externo quanto interno à organização. 
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Mintzberg (1995) ressalta que informação para o administrador não é um fim em si 

mesma, mas sim a entrada para o processo de tomada de decisão. 
 

No próximo quadro, apresentamos as fontes de informação utilizadas pelos 

gestores entrevistados, no processo de tomada de decisão em suas atividades no 

IMEQ/PB. 

 

6.2 MECANISMOS UTILIZADOS NO PROCESSO DE BUSCA DA INFORMAÇÃO  
 

QUADRO 6 – Fontes onde os gestores buscam informações para tomada de decisão 
FONTE: Dados da pesquisa em 2009. 

 
Como pode ser observado no Quadro 6, as fontes mais consultadas pelos  

gestores entrevistados foram os “Jornais”, “Internet”, “Boletins Informativos” e 

“Portarias Internas” como fontes de informação para tomada de decisão, no 

IMEQ/PB. Quatro gestores utilizam reuniões e dois utilizam a legislação e a internet 

como fontes de informação para tomada de decisão. Outras fontes de informação 

identificadas foram Manuais, Estatuto do servidor, E-mail, Portal de Relacionamento 

do Inmetro e Intranet, são utilizadas apenas por um dos gestores. 
 

            Em seu livro intitulado “Ciência da Informação”, Le Coadic (1994) observa 

que o que leva uma pessoa a buscar informação é a existência de um problema a 

resolver, de um objetivo a ser alcançado e a constatação de um estado anômalo do 

conhecimento insuficiente ou inadequado. Dessa forma, a busca da informação é 

vista como um processo no qual o individuo se envolve com o propósito de modificar 

Gestores Fontes 

G1 Reuniões, Intranet, Legislação 

G2 
Jornais, Portarias Internas, Boletins Informativos, 
Reuniões, Internet, Manuais, Estatuto do Servidor 

G3 Jornais, Portarias Internas, Internet, E-mail 
 

G4 Boletins Informativos, Reuniões, Legislação 

G5 Jornais, Portarias Internas, Boletins Informativos, 
Reuniões, Internet, Portal de Relacionamento do Inmetro 
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seu nível de conhecimento. Assim, cada indivíduo busca a informação de maneira 

diferenciada e específica à luz de suas experiências passadas e do conhecimento 

de fontes. Segundo Choo (2006), a busca pela informação ocorre em três estágios, 

a saber: o reconhecimento da necessidade; a busca e o uso da informação.  

 

Algumas das fontes de informação mais utilizadas, tais como as Portarias 

Internas, os Manuais e os Boletins Informativos, são relevantes para a atividade final 

da instituição, mas não são utilizadas por todos os gestores como fontes de 

informação para a tomada de decisão. Mas não deixa de ser surpreendente que 

apenas um gestor utilize o Portal de Relacionamento do Inmetro, um outro utilize a 

intranet e um terceiro utilize o e-mail, quando todas essas fontes são consideradas 

canais dinâmicos de comunicação da informação. 

 

6.3 VERIFICANDO AS BARREIRAS ENCONTRADAS NO PROCESSO DE 

COMUNICAÇÃO DA INFORMAÇÃO NA TOMADA DE DECISÃO . 

      Quadro 7 – Barreiras na Busca da Informação para Tomada de Decisão 

      Fonte: Dados da Pesquisa 2009 

 

Como podemos observar, no quadro 7, as barreiras no processo de 

comunicação da informação, identificadas pelos gestores foram:  
 

Desta maneira quando questionados sobre quais as fontes de informação que 

são consultadas na tomada de decisão, os gestores responderam da seguinte 

forma:  

 
[Nossas] principais fontes são as necessidades da população, com 
respeito à área de metrologia e a área de qualidade, e dos recursos 
disponíveis, para elaboração desses trabalhos de fiscalização. 
(Gestor 1) 

Gestores Tecnológica Interpessoal Cultural Ideológica Linguagem 
G1 X         
G2         X 
G3   X   X X 
G4     X     
G5 X         
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São várias [fontes], mas a coordenadoria de metrologia legal é o 
coração da instituição. Nós temos vários setores ligados à 
coordenadoria, e na qualidade de coordenador técnico, nas 
fiscalizações, para que se tomem as decisões. 
Para que se alcance o maior numero de ações de fiscalização, por 
questões de economia e praticidade, eu me socorro das subseções 
ligadas à coordenadoria, e diante dos dados de que disponho é que 
tomo as decisões, para que tenhamos um resultado efetivo e prático. 
(Gestor 3) 
 
Depende exatamente do caso específico. Na área de informática, por 
exemplo, precisamos saber quais são os meios iniciais para se obter 
o produto final, quais são os meios intermediários que vamos utilizar 
como linguagem, hardware, especificações da perfeição, como vai 
ser o resultado obtido. Em outra área, como a gente trabalha aqui, 
que é um órgão totalmente técnico, nós trabalhamos em cima de 
dados, pois as ações que por ventura vamos tomar no próximo ano 
serão baseadas exatamente nos dados obtidos do ano anterior ou de 
alguns anos anteriores. As fontes de informação que são consultadas 
na tomada de decisão são pertinentes aos problemas que se 
encontram no momento. (Gestor 5) 

 

Observamos que o Gestor 1 identificou três barreiras no processo de busca 

da informação para tomada de decisão,  a saber, interpessoal, ideológica e de 

linguagem, sendo esta última a única barreira identificada pelo Gestor 2. Os 

Gestores 3, 4 e 5 identificaram apenas uma barreira no processo de busca da 

informação para tomada de decisão, embora tenham sido barreiras diferentes para 

cada um deles, a saber: tecnológica, interpessoal e cultural. As categorias de 

barreiras interpessoal e de linguagem se destacaram no quadro geral das barreiras 

no processo de busca de informação para tomada de decisão, pelos gestores 

entrevistados. Do quadro de barreiras apresentado aos entrevistados, não foram 

consideradas as categorias de barreiras econômicas, geográficas, terminológicas e 

de tempo. 

 

A seguir, apresentamos uma resposta complementar ao quadro de barreiras 

na comunicação da informação apresentado aos entrevistados: “A principal barreira 

são os dados da informática, isso é o que a gente sente no dia a dia. Ao chegar aqui 

a informática tinha dados atrasados em até cinco anos, que já foram atualizados, e 

hoje essas informações fluem normalmente.” 
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 Foi solicitado aos entrevistados que usassem uma palavra-chave para 

descrever os tomadores de decisão no IMEQ/PB, cujos resultados apresentamos no 

quadro a seguir: 

 

Gestor Palavra chave 
G1 Interesse público, transparência 
G2 Responsabilidade do ato 
G3 Prescrição, Segurança 
G4 Principio legal 
G5 Sucesso 

QUADRO 8 - Palavras-chave para os tomadores de decisão 
FONTE: Dados da pesquisa 2009. 

 

 Todos os entrevistados situaram a palavra-chave em um contexto diretamente 

relacionado às ações do IMEQ/PB, como podemos observar, a seguir:  

 
Melhorar as coisas, pois toda a decisão que tomamos, é com esse 
pensamento, que as coisas vão melhorar em relação ao que está. 
(Gestor 2) 
 
O interesse público. Nós obtivemos um crescimento de 11,5%, 
enquanto que as despesas de custeio caíram 15%, então isso é 
interesse público, prestar um serviço de melhor qualidade a um custo 
menor. (Gestor 1) 
 
 
Temos que tomar a decisão, com o pensamento de que estamos 
agindo corretamente, dentro do principio legal, e que não vá trazer 
prejuízos, nem ao setor financeiro da repartição nem àqueles que 
trabalham junto a nós. (Gestor 4) 
 
 
Precisão, pois a atividade aqui na coordenadoria é muito matemática, 
e a segurança também. (Gestor 3) 
 
 
Sucesso, pois é atingir o ponto máximo de qualquer situação que 
você venha a enfrentar como problema. (Gestor 5) 
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SEÇÃO 5
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 A Ciência da Informação tem muito a contribuir para as instituições 

governamentais no tocante as barreiras de informação e comunicação e no 

processo de tomada de decisão. Tal contribuição relaciona ao Programa de Pós-

Graduação em Ciência da Informação na Linha de Pesquisa: Ética, Gestão e 

Políticas de Informação. 

 

 Contudo, de posse das informações obtidas, e ancoradas no entendimento de 

que o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - 

INMETRO, assume no país o papel de exercer o controle e a confiabilidade do 

processo metrológico e busca a qualidade industrial, como imprescindível para a 

melhoria da qualidade de vida do brasileiro. 

 

O presente estudo procurou analisar a gestão da informação no IMEQ como 

auxiliar no processo de tomada de decisão dos gestores dessa Instituição. Tendo a 

informação como a base da decisão, é com ela que aprendemos e podemos 

questionar e elaborarmos novas hipóteses e possibilidades, minimizando a margem 

de erro e ampliando os acertos. A informação adiciona, amplia, e conseqüentemente 

contribui na tomada de decisão. Nessa perspectiva, a informação na atualidade se 

constitui na cultura democrática numa base do poder. 

 

     A pesquisa abrangeu cinco gestores, desse universo, sendo quatro do 

sexo masculino e um do sexo feminino. Todos possuem curso superior e apenas um 

possui curso de pós graduação, destaca-se que todos os pesquisados tem mais de 

40 anos e apenas o G 3 possui quatro  anos de tempo de serviço na Instituição. 

 

    As fontes de informação utilizadas pelos gestores entrevistados, no 

processo de tomada de decisão em suas atividades no IMEQ/PB; revelaram que três 

dos cinco gestores entrevistados utilizam jornais, internet, Boletins Informativos e 

Portarias Internas como fontes de informação para tomada de decisão na Instituição. 

Quatro gestores utilizam reuniões e dois dos pesquisados utilizam a legislação e a 

internet como fontes de informação para tomada de decisão. Outras fontes de 
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informação, como Manuais, Estatuto do servidor, e-mail, Portal de Relacionamento 

do Inmetro e intranet, são utilizadas apenas por um dos gestores. A intranet e um 

terceiro utilize o e-mail, quando todas essas fontes são consideradas. 
 

No que tange as barreiras no processo de busca da informação, o Gestor 1 

apontou três delas, a interpessoal, a ideológica e a de linguagem, sendo esta última 

a única barreira identificada pelo Gestor 2.  As barreiras interpessoal e de linguagem 

se destacaram no quadro geral das barreiras no processo de busca de informação 

para tomada de decisão, pelos gestores entrevistados. Não foram consideradas as 

categorias de barreiras econômicas, geográficas, terminológicas e de tempo. 

 

Dentre as sete palavras-chave adotadas pelos gestores, destacaram-se, 

prescrição e segurança que foram apontadas pelo Gestor 1, o Interesse público e 

transparência elegidas pelo Gestor 5, as demais responsabilidade do ato, o sucesso 

e o princípio legal foram citadas pelos G2, G3 e G4 respectivamente. Isto possibilita 

a compreensão da cultura organizacional, posto que essas palavras-chave 

encontram-se disseminadas na Instituição pelos Gestores que as adotam no 

relacionamento com seus colaboradores, e em toda a organização. Shein afirma que 

a cultura é aprendida e que se desenvolve com a experiência, isto é, essas palavras-

chave (valores) serão assimiladas pelo grande grupo na organização no decorrer 

das atividades desenvolvidas na instituição em um espaço temporal. E, cabe ao líder 

saber gerir a cultura organizacional. 

 

Na sociedade pós-industrial, na era da informação, ou no cenário atual o 

conhecimento, a capacidade em aprender coletivamente, a informações utilizadas 

na tomada de decisão, e o potencial dos colaboradores são peças fundamentais, e 

representam o real valor de uma organização no mercado competitivo. 

 

Vale ressaltar, que o homem é um ser social que constrói a si mesmo, 

concomitantemente que aliado a outros de sua espécie elabora, constrói, reelabora 

a sociedade e sua história. Portanto, o futuro da gestão das organizações, será o 

“que se fizer dela cooperativamente ou coletivamente, nas decisões e ações 

cotidianas e em seus desdobramentos.O futuro só se define completamente quando 

se torna presente.”(TEIXEIRA FILHO, 2000, p.183) 
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Contudo, este estudo pretendeu contribuir na direção em que no processo 

decisório, as informações, ou a gestão da informação são imprescindíveis, isto é, 

indiscutivelmente a base para um processo de tomada de decisão eficaz, acertada 

por não dizer otimizada para que a empresa possa ter a garantia assegurada de seu 

papel na sociedade. 

 

Por fim, esperamos que outros estudos dessa natureza possam ser 

realizados, tendo este como ponto de partida, posto que o referido estudo não 

pretendeu de forma alguma esgotar a discussão, e sim, buscou a ousadia de 

abordar um tema que no serviço público trata-se de uma questão importante, porém 

delicada. 

 

A título de sugestões, propõe-se o aproveitamento das diversas 

oportunidades que devido a algumas limitações não puderam ser concretizadas, 

mas que são relevantes para a realização de novos trabalhos. Desta forma 

recomendamos: Desenvolver um Manual de Aplicação para o uso eficiente da 

informação, visando os respectivos atores internos (gestores do Instituto de 

Metrologia e Qualidade Industrial da Paraíba); 
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APÊNDICE A 
 

 
 
 
 
 

João Pessoa, 12 de Janeiro de 2010. 
 

 
Ao Sr.  
Sérgio de Tarso Vieira 
Diretor Superintendente do Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial da Paraíba 
 
 
Prezado Superintendente, 
 
 
Com os cordiais cumprimentos, solicito a Vossa Senhoria autorização para 
realização de entrevista junto aos gestores deste Instituto;  
Considerando que a dissertação tem como campo empírico o IMEQ – Instituto de 
Metrologia e Qualidade Industrial da Paraíba, faz-se necessário, a realização destas 
entrevistas a fim de validar dados e informações sobre a gestão da informação na 
tomada de decisão; 
Diante do exposto, gostaria de obter o apoio e colaboração deste Instituto para a 
realização desta pesquisa, haja vista que os resultados pretendidos poderão vir a 
subsidiar a melhoria do fluxo de informação para a produção científica. 
Na certeza de contar com a valiosa colaboração, coloco-me à disposição para 
eventuais esclarecimentos. 
 
Respeitosamente, 
 
Esmeralda Porfírio de Sales  
Aluna do Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ciência Informação 
Contatos:  
Telefones: 87004540/99840122 
e-mail:esmelsalles@yahoo.com.br
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APÊNDICE B 
 

 
 
 
 
 
 

AUTORIZAÇÃO 
 

 
 
EU,______________________________________________________________ MATRICULA 
FUNCIONAL NÚMERO ______________, GESTOR DO IMEQ, 
LOCALIZADA A AV. HILTON SOUTO MAIOR, Nº 4180 NO BAIRRO DE 
MANGABEIRA VII, NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA; AUTORIZO O 
USO E DIVULGAÇÃO DAS INFORMAÇÕES APURADAS DURANTE A 
ENTRVISTA SOBRE A GESTÃO DA INFORMAÇÃO PARA TOMADA 
DE DECISÃO: O CASO DO IMEQ, PARTE INTEGRANTE DA 
DISSERTAÇÃO DE MESTRADO DE ESMERALDA PORFIRIO DE 
SALES, ALUNA DE MESTRADO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA 
PARAÍBA. 
 
 
JOÃO PESSOA, _____/_______/_______ 
NOME _____________________________________________ 
CPF Nº ______________________ 
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APÊNDICE C 
 

 
 
 
 
 

ROTEIRO DA ENTREVISTA 
 
 
Instituição ___________________________________ 
 
Nome do Gestor: __________________________________ 

 
INFORMAÇÕES PESSOAIS 
 
1. Idade: ______ 
 
2. SEXO: M ( ) F ( ) 
 
3. NIVEL DE ESCOLARIDADE 
 
• Ensino Fundamental Incompleto (  ) 
• Ensino Fundamental Completo (  ) 
• Ensino Médio Incompleto  (  ) 
• Ensino Médio Completo  (  ) 
• Nível Superior Incompleto  (  ) 
• Nível Superior Completo  (  ) 
 
4. FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
 
1. Engenheiro  (  )   2. Economista (  ) 
3. Administrador (  ) 4. Advogado (  ) 
5. Analista de Sistema (  )  6. Químico 
7. Outros (  ) ______________________ 
 
5. TEM PÓS-GRADUAÇÃO: SIM  (  ) ___________________________ 
                                               NÃO (  ) 
 
6. HÁ QUANTO TEMPO EXERCE O CARGO DE GESTOR NESTE INSTITUTO? 
 
• Menos de 1 ano    (  ) 
• Entre 1 e 2 anos    (  ) 
• Entre 2 e 3 anos    (  ) 
• Entre 3 e 4 anos    (  ) 
• A mais de 4 anos  (  ) 
 
EM RELAÇÃO AO PROCESSO DA INFORMAÇÃO NO AMBITO DO  
IMEQ/INMETRO 
 
7. Quais as fontes de informação que são consultadas na tomada de decisão por você? 
 
 
8. Elabore de forma sucinta o seu entendimento sobre tomada de decisão. 
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9. As informações necessárias para o processo de tomada de decisão são obtidas de forma 
apropriada? 
 
 
 
10. Em que situação você, enquanto gestor, busca a informação para tomada de decisão? 
 
a) Através de jornais (  ) 
b) Portarias Internas   (  ) 
c) Boletins Informativos (  ) 
d) Reuniões  (  ) 
e) Internet  (  ) 
f) Manuais  (  ) 
g) Outros  (  )________________ 
 
 
11. Identifique as barreiras de informação e comunicação que interferem na tomada de 
decisão. 
 
Tecnológica     (  ) 
Interpessoal     (  ) 
Cultural     (  ) 
Terminológica    (  ) 
Ideológica     (  ) 
De tempo     (  ) 
Linguagem     (  ) 
Geográfica   (  ) 
Econômico   (  ) 
Outros     (  ) _________________ 
 
 
12. Como um tomador de decisão, que palavra vem à mente ao tomar uma decisão? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


