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RESUMO 

 

Ecologia da informação é um modelo de gestão da informação, preconizada por Davenport 

(1998) e que difere das demais por comparar as organizações com o meio ambiente, 

considerando que tudo funciona de forma interligada. A partir da problemática sobre como 

desenvolver um modelo de gestão da informação fundamentado na abordagem da ecologia da 

informação de Davenport (1998), para uso em biblioteca universitária de uma instituição 

federal de ensino superior, definiu-se como objetivo geral deste estudo: desenvolver um 

modelo que contemple as especificidades e particularidades dessas instituições, tendo como 

ponto de partida o sistema de biblioteca da Universidade Federal do Ceará (UFC). Quanto à 

natureza a pesquisa, classifica-se como aplicada, e quanto aos objetivos, assume característica 

de pesquisa descritiva. Para adaptação do modelo de Davenport (1998), foram aplicados 

questionários aos colaboradores, chefes e dirigentes que integram o sistema de bibliotecas da 

UFC. Por meio da análise dos questionários e apoio da literatura científica, o modelo de 

Davenport (1998) foi adaptado à realidade de um sistema de bibliotecas subordinadas à 

Administração Pública Federal brasileira. Após a adaptação desse modelo, foi realizada 

proposta de implantação para uma biblioteca específica desse sistema – no caso, Biblioteca 

Central do Campus do Pici (BCCP). Como resultado, tem-se o grupo que apresentou melhor 

desempenho; em relação à ecologia da informação, na percepção dos servidores é aquele que 

trata da equipe de informação, enquanto para o grupo com menor desempenho é o da 

arquitetura da informação. Admite-se ainda que a aplicação da ecologia da informação no 

sistema de bibliotecas da Universidade Federal do Ceará é possível, desde que as 

particularidades da administração sejam consideradas. Também foi possível identificar que o 

sistema de bibliotecas estudado já possui diretivas que estão de acordo com a ecologia da 

informação, e para o pleno desenvolvimento destes é necessário que se desenvolva, 

paralelamente, um programa de incentivo aos servidores. Também é possível perceber que 

Davenport (1998), ao tratar dos aspectos de equipe de informação, assume um 

posicionamento equivocado em relação aos profissionais bibliotecários, inferência que pode 

ser feita a partir da análise de publicações anteriores ao ano de 1998. 

 

Palavras-chave: Gestão.  Bibliotecas universitárias.  Serviços de informação. 



 

ABSTRACT 

 

Information ecology is an information management model, advocated by Davenport (1998) 

and differs from others by comparing organizations with the environment in which everything 

works in an interconnected way. From the problem of how to develop an information 

management model based on Davenport's (1998) approach to information ecology for a 

university library of a federal higher education institution, the general objective of this study 

was to develop a a model that contemplates the specificities and particularities of these 

institutions, having as a starting point the library system of the Federal University of Ceará 

(UFC). As for the nature of the research, it is classified as applied and as regards the 

objectives it assumes characteristic of descriptive research. To adapt the Davenport model 

(1998) questionnaires were applied to the employees, managers and leaders that are part of the 

library system of the UFC. With the analysis of the questionnaires and support of the 

scientific literature, the Davenport model (1998) was adapted to the reality of a system of 

libraries subordinated to the Brazilian Federal Public Administration. After the adaptation of 

this model, a proposal was made to implement a specific library of this system, in this case, 

Central Library of Campus do Pici (BCCP). As a result, the group that performs better in 

relation to the information ecology, in the perception of the servers, is the one that deals with 

the information team, while the group with the lowest performance is the information 

architecture. It is also accepted that the application of information ecology in the system of 

libraries of the Federal University of Ceará is possible, since the particularities of the 

administration are considered also it was possible to identify that the system of libraries 

studied already possesses directives that are in agreement with the information technology 

and that for the full development of these, it is necessary to develop, in parallel, a program to 

encourage servers. It is also possible to see that Davenport (1998), when dealing with aspects 

of the information team, assumes a wrong positioning in relation to librarians, an inference 

that can be made from the analysis of publications prior to 1998. 

 

Keywords: Management. University libraries. Information services. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Sem dúvida, é incontestável a importância que a gestão da informação ganhou na 

sociedade contemporânea. A comprovação se verifica, entre outros fatores, pelos grandes 

volumes de resultados recuperados quando se fazem buscas em bases de dados, repositórios 

institucionais e outras fontes de informação. O tema vem sendo tratado em áreas diversas, 

como Ciência da Informação, Administração, Ciência da Computação e outras não menos 

importantes.  

O florescimento técnico-científico ocorreu de forma tão grandiosa, que o homem 

passou a incorporar tecnologias que propiciam (ou tentam propiciar) maior controle do que 

está sendo produzido, de modo a confundir informação com tecnologia da informação 

(ROSSETTI, MORALES, 2007), como se uma não pudesse existir sem a outra. Vivem-se 

tempos de intensa produção e compartilhamento de informação. O avanço das tecnologias de 

comunicação é, sem dúvida, uma das grandes responsáveis pela rápida difusão da informação.  

O fato é que, não só o aumento das informações produzidas e registradas – como a 

rápida disseminação destas – proporcionaram uma explosão de informações, tornando-se 

difícil filtrar quais realmente são úteis, válidas, importantes, e até mesmo identificar as que 

são verdadeiras. As tecnologias de comunicação garantem uma rápida disseminação, mas são 

frágeis quanto aos aspectos de veracidade e confiabilidade do que está sendo repassado; 

porém, não podem ser apontadas como ‗culpadas de tudo‘. Brookes (1980), Black, Muddiman 

e Plant (2007) afirmam que não se pode atribuir, à sociedade da informação, questões 

relacionadas a um fato tão recente, como o tipo móvel de Gutenberg ou a invenção da World 

Wide Web. Para eles, os problemas relativos à circulação, produção e consumo da informação 

nascem com a invenção da escrita e são tão antigos quanto o surgimento da própria 

civilização.  

A posse da informação, ao longo da história da humanidade, sempre foi vista 

como um sinônimo de poder. Nesse contexto, surge a economia do conhecimento, que coloca 

a capacidade intelectual como o maior patrimônio de uma organização, e que busca, mediante 

modelos gerenciais baseados em conhecimento, alcançar patamares de sucesso cada vez mais 

elevados. Quando se fala em sucesso, aqui, não se restringe aos aspectos financeiros, visto 

que mesmo instituições e organizações sem fins lucrativos buscam modelos gerenciais que 

enfatizam aspectos informacionais para alcançar seus objetivos. Como exemplo, podemos 

citar universidades federais de ensino, órgãos e setores de saúde pública, que, mesmo não 

tendo o lucro como finalidade, mas que necessitam de informações precisas e confiáveis para 
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apoiar à tomada de decisão, foram alvos de estudos de dissertações e teses que defendiam um 

modelo de gestão baseado na informação. Em particular, nas universidades, a informação 

representa valor imensurável para desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e 

extensão. 

Assim, informação e conhecimento são instrumentos essenciais para que 

organizações possam se manter competitivas e inovadoras, e, quando somadas a tecnologias 

informacionais e de comunicação, provocam mudanças significativas nas organizações. Dessa 

forma, a necessidade de trabalho produtivo, ambientes de aprendizagem constante e 

desenvolvimento de competência se tornam fatores fundamentais e indissociáveis para as 

organizações.  A informação deve ser utilizada visando um retorno positivo à instituição e, 

para que isso ocorra, é necessário que se copile, ordene e a disponibilize para uso (TOUMI, 

2001). 

Compilação, organização e disponibilização da informação são palavras-chave no 

vocabulário da Biblioteconomia, e resumem bem as atividades desenvolvidas por um centro 

informacional. Contudo, com a multiplicação dos registros da informação, faz-se necessário 

pensar novas formas de gestão da informação. Ao tratar do assunto, Davenport (1998) 

apresenta uma abordagem que chama de ‗ecologia da informação‘, e afirma que desconhece 

uma empresa que pratique perfeitamente a ecologia da informação em todas as circunstâncias. 

Nesse sentido, as bibliotecas não estão isentas de cometer falhas e/ou deixar lacunas quando 

tratam desse aspecto, portanto, também necessitam de um olhar voltado para o gerenciamento 

de suas informações. 

Davenport (1998) mostra a ‗ecologia da informação‘ como uma abordagem 

holística, e considera o ambiente em sua totalidade, envolvendo três ambientes: 

informacional, organizacional e externo. Para o autor, a organização precisa ser vista como 

um todo, em que as relações se entrecruzam e envolvem pessoas, processos e estruturas. Para 

ele, ―a ecologia da informação pode ser descrita como administração informacional centrada 

no ser humano‖ (DAVENPORT, 1998, p. 21). 

 Em tempos atuais, aderiu-se plenamente ao termo ―sociedade da informação‖, 

que representa uma sociedade que tem como característica a utilização corriqueira e crescente 

de técnicas de disseminação, armazenamento de dados e informação com baixo custo e altos 

níveis de inovação, e, portanto, a gestão baseada em uma abordagem que considere a 

informação como pilar é aceita em diversas organizações (MENDES, 2014). Dentre elas, as 

universidades públicas, que se caracterizam pela pluralidade de pesquisas, ensino, formação 

profissional, composição do quadro de servidores e empregados, e principalmente do corpo 
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discente. Caracterizam-se ainda por sua construção histórica e papel crucial na formação da 

cidadania, desenvolvimento humano, tecnológico e científico. Inseridas em um sistema 

federal de ensino, as universidades públicas federais são regidas por leis, portarias, projetos 

orçamentários, programas e outras normativas, e acompanham e produzem transformações 

sociais, econômicas e políticas, contribuindo para a formação de espaços já mencionados – 

espaços plurais. Assim, a informação se torna de fato imprescindível, pois acompanhar 

tamanha diversidade, mudança e avanço requerem produção, uso e disseminação constante de 

informações (BRASIL, 1988; SANTOS, 2005). 

Bibliotecas universitárias, em geral, estão ligadas a uma organização maior, que é 

a própria universidade. Nesse cenário, é importante que a biblioteca desenvolva estratégias e 

ações que permitam  não só o desenvolvimento do próprio centro informacional, mas também 

do espaço maior na qual ela está inserida. Assim, é requerido que as bibliotecas acompanhem 

os avanços tecnológicos e desenvolvam iniciativas que atraiam os usuários com o 

fornecimento de serviços e produtos de qualidade, e, principalmente, que acompanhem a 

dinâmica e a pluralidade já descritas das universidades públicas. Desse modo, é 

imprescindível que a administração da biblioteca valorize aspectos informacionais, e 

mantenha um diálogo entre seus colaboradores, usuários e a própria instituição mantenedora; 

ou seja, ela precisa ser pensada como um todo.  

Estudos voltados para a administração de bibliotecas não são raros; contudo, 

poucos tratam da abordagem defendida por Davenport (1998). O modelo, porém, se mostra 

perfeitamente aplicável aos centros informacionais, visto que são dotados dos três ambientes 

de que trata a ecologia da informação. Ademais, considera-se ainda que é de potencial 

interesse para toda organização entender como as pessoas fazem uso das informações que lhes 

são repassadas, como sanar falhas que podem comprometer no intercâmbio de informações, 

entre outros princípios defendidos pelo autor da abordagem.  

 Portanto, a gestão da informação pode ser aplicada em qualquer organização e 

universidades públicas, além de não serem exceção, desempenham papel fundamental na 

produção de novas informações. Considerando que bibliotecas carecem de pesquisas que 

abordam a ‗ecologia da informação‘, este estudo é motivado pela possibilidade de investigar a 

ecologia da informação no contexto de bibliotecas universitárias subordinadas à 

Administração Pública Federal.  

Em um dado momento, a necessidade de compreensão de determinadas questões 

se faz tão latente que é necessário buscar maneiras de refletir sobre ela, numa procura por um 

entendimento mais amplo, e, desse modo, justifica-se a realização desta pesquisa, que, 
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impulsionada pela necessidade profissional, somada à carência de informações acerca do 

assunto, motivam essa investigação. 

Desenvolver um trabalho de pesquisa requer a formulação do problema que o 

pesquisador deseja investigar. A determinação de um problema de pesquisa, de acordo com 

Roesch (1996, p. 83), ―é uma situação não resolvida, mas também pode ser a identificação de 

oportunidades até então não percebidas pela organização‖. Para Rodrigues (2007), o processo 

metodológico requer que sejam seguidas algumas fases, das quais a formulação do problema é 

a primeira delas. Assim, a problemática deste estudo é: como desenvolver um modelo de 

gestão da informação fundamentado na abordagem da ecologia da informação de Davenport 

(1998), para uma biblioteca universitária de uma instituição federal de ensino superior? 

 

1.1 Objetivo geral 

 

Desenvolver um modelo de gestão da informação baseado na obra Ecologia da 

Informação, de Davenport (1998), para a biblioteca universitária de uma Instituição Federal 

de Ensino Superior (IFES). 

 

1.2 Objetivos específicos 

 

● Verificar a percepção dos servidores sobre a gestão ecológica da informação na 

unidade objeto de estudo; 

● Definir parâmetros para aplicação da ecologia da informação na biblioteca de uma 

IFES, a partir da percepção de seus gestores; 

● Realizar uma proposição de validação de modelo de gestão ecológica da informação, 

com adaptações, do modelo de Davenport (1998), baseado na aplicação de 

questionários. 

 

1.3 Estrutura da dissertação 

 

 

O presente estudo está dividido em seis capítulos. O primeiro é destinado à 

introdução do projeto e objetivos. Em seguida, realiza-se um estudo bibliográfico sobre a 

Gestão da Informação, expondo os principais conceitos e teorias apresentadas por autores 

como Capurro e Hjorland (2007), Cooper (2010), Popper (1974), Setzer (2014) e outros. No 
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terceiro capítulo, explana-se sobre o que é a Ecologia da Informação e quais são seus 

componentes, além de apresentar um resumo do modelo para Ecologia da Informação 

preconizado por Davenport (1998). No quarto capítulo, relata-se sobre a metodologia que será 

aplicada para o desenvolvimento do estudo e concretização dos objetivos que o norteia. 

Enquanto no quinto capítulo se aplica o método proposto. Por fim, no sexto capítulo, é feita as 

considerações finais do trabalho onde se propõe uma reflexão sobre a pesquisa desenvolvida e 

se apresenta sugestões de trabalhos futuros.  
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2 GESTÃO DA INFORMAÇÃO 

 

Estudos voltados para gestão da informação são cada vez mais substanciais, visto 

a importância que esse gerenciamento vem ganhando na sociedade moderna, contudo, o 

volume de trabalhos publicados não significa um exagero ou uma duplicidade de esforços, 

pois a gestão da informação pode ser tratada em diferentes aspectos por e para diferentes áreas 

do conhecimento, e, ainda considerando especificidades de cada sociedade ou organização. 

Além disso, ainda não foi possível chegar a uma solução ideal de como a informação possa 

ser de fato gerenciada o que torna eminente a necessidade de dar continuidade a investigações 

que busquem respostas para o caso. Portanto, nesse capitulo, tem-se por objetivo apresentar as 

distinções existentes entre os termos dados, informação e conhecimento à luz de autores como 

Buckland (1991), Cooper (2010) e Setzer (2010) para em seguido delinear como se 

desenvolveram as principais teorias sobre o gerenciamento de informações (GI), considerando 

autores como Detlor (2010), Flett (2011), Karim e Hussein (2008).  

O GI trata do controle sobre como as informações são criadas, adquiridas, 

organizadas, armazenadas, distribuídas e utilizadas como meio de promover o acesso, 

processamento e uso por pessoas e organizações, sob uma perspectiva holística que permita às 

organizações adaptarem-se às realidades sociais (CHOO, 2002; DAVENPORT, 1998; 

DETLOR, 2010).  

Antes de adentrar propriamente no assunto de gestão da informação, é preciso 

conceituar informação e ainda diferenciá-la de dados e conhecimento.  

 

2.1 Aspectos conceituais 

 

O conceito de informação pode sofrer variações de acordo com a área do 

conhecimento na qual é tratada. Na Ciência da Informação, diversos autores dedicaram-se ao 

estudo e sistematização dos conceitos, como, por exemplo, Capurro e Hjroland (2007), 

Buckland (1997) e Vreeken (2002).  

Para Capurro e Hjorland (2007), na Ciência da Informação é possível identificar 

quatro principais conceitos de informação que podem ser organizados em grupos: 

I Conceito de informação ligado à Teoria da Informação; 

II Conceito de informação em uma visão cognitiva; 

III Informação como coisa; 
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IV Informação relacionada a questões sociocognitivas, hermenêuticas e 

semióticas.    

Os autores supracitados explicam que o termo Teoria da Informação é 

problemático e que provocou um modismo para a palavra ―informação‖. Explicam também 

que essa teoria impactou diversas áreas, inclusive biblioteconomia. Ensinam ainda que 

durante a década de 1950 pensou-se que a Teoria da Informação seria uma teoria usada por 

diversos campos do conhecimento; contudo, o otimismo inicial desapareceu, dando lugar a 

uma ausência de estrutura teórica para muitos campos do conhecimento. A Teoria da 

Informação pode ser definida como a ideia de que a informação pode ser objetivamente 

definida e medida de forma precisa (CAPURRO; HJORLAND, 2003). 

Quanto ao conceito de informação em uma visão cognitiva, tem-se Popper (1974) 

como grande teórico dessa linha de pensamento. Para ele, o mundo se dividia em três: mundo 

1: objetos ou estados físicos; mundo 2: consciência ou estados psíquicos;  mundo 3: 

conteúdos intelectuais como livros, documentos, teorias científicas, e outros. 

Para o autor citado, as informações eram o que compunha o Mundo 3. 

A informação como coisa foi largamente analisada por Buckland (1991). Para ele, 

o termo informação pode ser usado para coisas, processos e conhecimentos, e as conclusões 

são resultados do uso do termo no campo da Ciência da Informação. Com a teoria de 

Buckland (1991), a informação passa a ser entendida com um conceito muito próximo ao de 

documento, mas também por sua natureza mais subjetiva. Assim, qualquer coisa pode ser 

considerada informação. Nas palavras do próprio autor, tem-se que ―somos incapazes de 

dizer, de modo confiável, sobre qualquer coisa que não pudesse ser informação‖ 

(BUCKLAND, 1991, p. 50). 

Na perspectiva cognitiva, a informação ganha um conceito mais subjetivo, e 

defende-se que ela possa ter muitos valores e sentidos, e que não é possível a um sistema de 

informação mapear todos eles. E nesses aspectos surgem dificuldades para definir se uma 

coisa é informativa ou não em determinado domínio (CAPURRO; HJORLAND, 2003). 
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Quadro 1 – Síntese dos conceitos de informação 

Conceito Contextualização 

Conceito de informação ligado à Teoria da 

Informação 

A informação pode ser objetivamente 

definida e medida de forma precisa, inclusive 

com utilização de fórmulas matemáticas.  

Conceito de informação em uma visão 

cognitiva 

A informação é o resultado de um 

processamento mental realizado pelo 

homem.  As informações são categorizadas 

de forma mental que resulta em propriedade 

de sentido e não somente em símbolos.   

Informação como coisa A informação como coisa tem sido discutida 

a partir da interrogação ―Que coisas são 

informativas?‖. Assim, um comunicado, a 

comunicação por si só ou algo informativo é 

tido como informação. 

Informação relacionada a questões 

sociocognitivas, hermenêuticas e semióticas 

Defende que signos e significação participam 

ativamente do processo de comunicação e o 

conceito de informação ou de coisa 

informativa pode ter grandes variações de um 

contexto para o outro.  
Fonte: dados da pesquisa 

 

É fato que o conceito de informação pode ser entendido de diferentes formas e 

que, dependendo da área do conhecimento em que é estuda. À Teoria da Informação pode ser 

aplicada majoritariamente nas ciências duras, já os conceitos mais ligados às questões 

cognitivas para áreas humanas e sociais, contudo, o ideal é a busca por um equilíbrio entre os 

conceitos na qual mesmo que adepto das fórmulas matemáticas o pesquisador não ignore a 

semiótica que é inerente ao conceito de informação.  

Cooper (2010) afirma que informação é a soma de dados e contexto; ou seja, os 

dados vão ganhar sentido a partir do contexto em que estão inseridos e a informação passa 

então a responder questões relacionadas a quem, o que, onde e quando. 

Nesse sentido, Cooper (2010) define que dado é um valor; por exemplo, uma 

medida clínica, uma distância em centímetros, metros ou quilômetros, e completa afirmando 

que um dado por si só não têm significado. O conceito de dado também é apresentado por 

Setzer (2014, p.1, grifo do autor), um pesquisador ligado à área da Ciência da Computação. 

Para ele, ―[...] um dado é necessariamente uma entidade matemática e, desta forma, é 

puramente sintático. Isto significa que os dados podem ser totalmente descritos através de 

representações formais, estruturais‖. Observe que Setzer (2014) apresenta uma conceituação 

mais matemática para dados, provavelmente por sua ligação com a área de Ciências Exatas; 

contudo, não apresenta distinções significativas com a definição trazida por Cooper (2010). 
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Ao buscar uma caracterização para conhecimento, Setzer (2014, p. 3) afirma que 

se trata de ―uma abstração interior, pessoal, de algo que foi experimentado, vivenciado, por 

alguém‖. Nas palavras de Terra (2005, p. 2),  ―conhecimento, de fato, só existe na cabeça das 

pessoas. Portanto é algo ‗invisível‘ e um pouco abstrato para a maior parte das pessoas que 

aprenderam a gerenciar ‗coisas‘‖. Cooper (2010) ensina que conhecimento é informação, mas 

estruturada a partir de um processamento cognitivo, e afirma que, para que o conhecimento 

seja passado, é necessário codificá-lo em informação, e o receptor o decodifica novamente em 

conhecimento.  

Para Davenport (1998), não existe uma distinção clara entre dados, informação e 

conhecimento. Para ele, o conceito de informação engloba os três termos, mas considera 

importante a tentativa de diferenciá-los, pois a partir dessa definição é possível perceber em 

que uma determinada empresa concentra os recursos disponíveis de Tecnologia da 

Informação (TI). 

O Quadro 2 apresenta uma distinção entre os conceitos de dados, informação e 

conhecimento, segundo Davenport (1998). 

Quadro 2 - Dados, informação e conhecimento 

DADOS INFORMAÇÃO CONHECIMENTO 

Simples observações sobre o estado 

do mundo 

Dados dotados de relevância Informação valiosa da mente 

humana 

Facilmente estruturado Requer unidade de análise Inclui reflexão, síntese, contexto 

Facilmente obtido por máquinas Exige consenso em relação ao 

significado 

De difícil estruturação 

Frequentemente quantificado Exige necessariamente a medição 

humana 

De difícil captura em máquinas 

Facilmente transferível Frequentemente tácito 

De difícil transferência 

Fonte: Davenport (1998, p. 18) 
 

Compreende-se, de forma simplificada, que dados são elementos não sintetizados 

e não estruturados que quando tratados isoladamente são pouco compreensíveis, enquanto 

informação é o conjunto de dados estruturados e devidamente contextualizados.   

Entender, isoladamente, esses conceitos, é importante também para diferenciar a 

gestão do conhecimento da gestão da informação. Terra (2005, p. 2) explica que ―gerenciar 
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conhecimento é bem diferente de gerenciar informação e dados‖, e defende a gestão do 

conhecimento com um processo que envolve: 

[...] incorporação de um novo ‗raciocínio e foco gerencial‘ na dimensão ou recurso 

conhecimento. Logicamente, envolve também a utilização de uma série de novos 

métodos recentes e consolidados [...] e também uso de novas tecnologias da 

informação, colaboração virtual e comunicação. O verdadeiro desafio é a articulação 

desta ampla gama de ferramentas gerenciais e tecnológicas que servem para 

melhorar a capacidade das organizações para aprender, inovar, utilizar suas 

competências e proteger seus conhecimentos e ativos intangíveis estratégicos. 

(TERRA, 2005, p. 2-3) 

 

Terra (2005) associa a gestão de informação às novas tecnologias, e afirma que 

ela é resultado de uma série de transformações ocorridas nas últimas décadas, sendo o 

surgimento da Internet um dos grandes destaques. E completa com a afirmativa de que 

trabalhar gestão do conhecimento exige sofisticação intelectual. 

Contudo, não é a gestão do conhecimento o foco deste estudo, mas sim a gestão 

da informação. Porém, faz-se necessária a distinção entre ambas para evitar problemas no 

entendimento do assunto que será tratado logo mais. Desse modo, a gestão da informação, em 

uma tradução livre de Detlor (2010), ajuda as organizações a operar de maneira mais 

competitiva e auxilia ainda na forma como as pessoas desempenham suas tarefas, pois as 

tornam mais informadas. 

Com conceitos amplos e que podem sofrer variações dependendo da abordagem, o 

gerenciamento de informações pode ainda variar sua perspectiva, abordagem e aplicação, a 

depender de quão associado ele se encontra em relação a outras áreas. Choo (2002) explica 

que é constante associar gestão de informação à gestão de recursos de informação e gestão de 

tecnologia da informação, ou ainda gestão de políticas de informações ou padrões (CHOO, 

2002; DETLOR, 2010).  

A gestão da informação ganhou força na década de 1990, com Davenport (1993), 

McGee e Prusak (1993), sendo que estes apontaram a GI como um processo holístico em que 

o ambiente de informação deve ser tratado em sua totalidade. Detlor (2010) considera que 

existem processos fundamentais e predominantes na GI que são: criação; aquisição; 

organização; armazenamento; distribuição; e uso. 

Dessa forma, a criação da informação está relacionada ao processo em que 

organizações e indivíduos geram novos artefatos de informação; a aquisição, por sua vez, é o 

processo de obtenção de informação por fontes externas. Organização envolve processos de 

indexação, classificação e catalogação de informações. Armazenamento é o processo de alojar 

o item físico que contém a informação e ainda armazenamento em bases de dados e sistemas 
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de arquivo. Distribuição é o processo de disseminação largamente estudado em áreas como 

Biblioteconomia, e uso é a utilização da informação (DETLOR, 2010).  

Os processos de GI apontados por Detlor (2010) não são diferentes daqueles 

apontoados por Davenport (1998), embora com nomenclaturas diferentes, os autores possuem 

semelhanças na forma de conceituar cada etapa, como veremos no capítulo dedicado à Gestão 

Ecológica da Informação.  

 

2.2 Gestão da informação sob a perspectiva de Detlor (2010) 

 

Uma abordagem diferenciada, apresentada por Detlor (2010) no artigo 

Information management, trata da GI com diferentes perspectivas. O autor explica que a GI 

pode ser trabalhada em um contexto na qual a gestão da informação possui caráter de 

vantagem estratégica em que a informação é vista como um recurso de uma determinada 

empresa e que, portanto precisa ser gerenciada, trata-se da perspectiva organizacional. Em 

uma segunda visão, a que o autor denomina ‗perspectiva da biblioteca‘ a atenção de Detlor 

(2010) está nos serviços que são oferecidos pelas bibliotecas e não no fato de que ela também 

é uma organização, logo, apresenta uma visão mais restrita do que venha a ser uma biblioteca 

como organização. Por fim ele defende uma abordagem da GI em uma perspectiva pessoal em 

que a informação é gerenciada para um individuo.  

No final dos anos 1970, com a criação da Lei de redução de papelada, criada nos 

Estados Unidos, é que surgiu e se popularizou o termo de Gestão da Informação como 

organização. O termo foi utilizado como significado para gestão da informação e tecnologias 

da informação (COMMISSION ON FEDERAL PAPERWORK, 1977; DETLOR, 2010; 

HORTON, 1979). 

Para Detlor (2010), a perspectiva organizacional da gestão da informação é a mais 

predominante e popular. Ela trabalha com a gestão de todos os processos de informação e tem 

como objetivo ajudar a organização a atingir seus objetivos competitivos e estratégicos. Nessa 

perspectiva, Detlor (2010) explica que a tecnologia é apontada como um fator fundamental 

para a GI, e por essa razão constantemente associa-se GI a gestão de sistemas, gestão de 

tecnologia e outros.  Quando tratada em uma abordagem organizacional, a GI é considerada 

uma vantagem estratégica. Detlor (2010) e Choo (2008) pontuam essas vantagens: 

a) uma redução custos; 

b) uma redução da incerteza ou riscos; 

c) valor acrescentado para produtos e serviços existentes; e  
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d) a criação de novo valor  por meio da introdução de novos produtos baseados na 

informação e serviços 

A informação deve ser entendida como qualquer outro recurso organizacional que 

precisa ser gerenciado, e é necessário que se tenha controle dos custos associados à aquisição, 

armazenamento, processamento e uso dessas informações (DETLOR, 2010; KARIM; 

HUSSEIN, 2008).  

Flett (2011) explica que gerenciamento da informação não é algo simples e que 

muitas vezes é realizado de forma errônea, porque as organizações ignoram a Arquitetura da 

Informação (AI) como uma parte fundamental para implementação da GI. Para o autor citado, 

não é possível existir GI sem AI.  Porém, nem todos os autores que tratam da gestão da 

informação consideram AI como algo imprescindível, mas frequentemente Flett (2011) 

corrobora com outros autores ao afirmar que a GI não quer sistemas isolados que não podem 

falar uns com os outros.   

Detlor (2010) chama a atenção para o fato de que não se pode confundir, 

especialmente nessa perspectiva gerencial, gerenciamento de informação com gerenciamento 

de dados. De acordo com o autor, é comum que haja essa confusão em decorrência da 

associação do termo GI com tecnologia da informação, conforme comentado em parágrafos 

anteriores. O conceito de gerenciamento de informações foi entendido como gestão de 

recursos de informação (GRI) e conceituado como uma abordagem de planejamento, 

organização, monitoramento e uso de tecnologias e atividades para aquisição, 

armazenamento, processamento e distribuição de dados, visando a satisfação de uma 

necessidade comercial em benefício da empresa (DETLOR, 2010; LEWIS; SNYDER; 

RAINER, 1995). Baseado no conceito acima, Detlor (2010) chama a atenção para a palavra 

―dados‖, que foi introduzida em meados da década de 1970, provocando um empobrecimento 

do que de fato é GI. O autor nega, portanto, que GI se restrinja a gerenciamento de dados; ao 

contrário, refere-se a um conjunto diversificado de recursos de informação que envolve dados 

mais se prolonga até a informação.  

A tecnologia da informação, de acordo com Detlor (2010), desempenha um papel 

crítico. Ao administrar as tecnologias que serão utilizadas para gerenciar a informação, o 

autor afirma que é preciso considerar manutenção e reparo de hardware e software, analisar 

questões de licenciamento e contratação de profissionais. E pontua que a tecnologia é parte 

integrante de qualquer gerenciamento de informação (CHOO, 2008; DETLOR, 2010). 

Na perspectiva da biblioteca, a GI tem como objetivo maior disponibilizar e 

disseminar para os seus clientes recursos e serviços de informação disponíveis, com foco no 
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gerenciamento de acervos informacionais. Nesse caso, nem bibliotecas nem seus clientes são 

vistos como criadores de conhecimentos. Quando a GI é entendida na perspectiva da 

biblioteca, é comum que seja associada à organização do conhecimento, classificação, 

catalogação e outros procedimentos técnicos comuns à Biblioteconomia e à Ciência da 

Informação (DETLOR, 2010).    

A visão de Detlor (2010), nas afirmativas apresentadas no parágrafo anterior, é 

restritiva, pois o autor foca somente nos processos realizados em uma biblioteca, mas ignora 

que para que um centro informacional funcione e ofereça serviços fins aos seus usuários, 

antes de qualquer coisa ela precisa funcionar como organização. Uma biblioteca não é 

formada por dados que se auto inserem em sistemas de automação, mas sim por uma equipe 

técnicas e especializada que antes de inserir dados em sistemas computacionais estudam o 

perfil do usuário e buscam a melhor forma para fazê-lo.  

Não o bastante, bibliotecas são unidades que quase sempre estão inseridas em uma 

organização maior, logo é preciso está atento ao que acontece na organização como um todo 

para enfim realizar os processos de catalogação, classificação e outros mencionados por 

Detlor (2010), contudo isso implica em uma necessidade de gerenciar informações tanto do 

ambiente interno como externo. O ambiente de uma biblioteca requer estratégias para 

disseminação da informação, políticas de indexação e catalogação e também estudos que 

foquem no usuário final isso só para citar alguns exemplos, logo, longe do caráter 

reducionista de Detlor (2010) a GI em uma biblioteca precisa sim ser considerada em relação 

aos processos técnicos que são executados, mas a perspectiva organizacional não pode ser 

esquecida ou ignorada.  

A abordagem da GI, em uma perspectiva pessoal, assemelha-se à perspectiva 

gerencial; contudo, nesta o foco é o bem-estar da organização, enquanto naquela valoriza-se o 

indivíduo. Ou seja, na perspectiva pessoal do gerenciamento da informação, todos os 

processos de informação são gerenciados, mas com objetivo de valorização individual 

(DETLOR, 2010). 

 

2.3 Gestão da informação na perspectiva organizacional 

 

Para este estudo, convém considerar a gestão da informação na perspectiva 

organizacional, segundo a explicação trazida por Detlor (2010). É preciso, entretanto, atentar 

para o conceito de gestão, para então entender como ocorre o processo de gestão da 

informação na perspectiva organizacional. Cervantes et al. (2010, p. 39) consideram gestão 
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como ―[...] ação ou forma de gerir, de administrar algo‖, e está relacionada aos processos de 

planejar, organizar, dirigir e controlar as atividades de uma organização empresarial ou social: 

No cenário atual, existe a necessidade concreta de gerenciar quaisquer tipos de 

negócios com base em informação e conhecimento, tornando-se consensualmente 

aceita a afirmação de que um bom negócio se fundamenta no uso e troca eficientes 

de informações, que poderão gerar conhecimento, que, por sua vez, deverão se 

concretizar em produtos e serviços necessários ao alcance dos objetivos 

organizacionais (CAMPOS, 2016, p. 19).   

 

Atualmente, a GI se faz presente no meio acadêmico, sendo largamente estudada 

por diversos pesquisadores em diferentes áreas do conhecimento. Também ganhou espaço nas 

organizações e se apresenta como diferencial positivo no que diz respeito ao gerenciamento 

de negócios que tenham a informação como base.  

Ao contrário do que afirma Detlor (2010), sobre as bibliotecas e seus clientes não 

serem vistos como criadores de conhecimentos, e, portanto, trabalharem a gestão da 

informação com um viés mais voltado à organização do conhecimento como foco em 

processamentos técnicos de catalogação e classificação, por exemplo, existem autores, como 

Le Coadic (1996) e Baptista (2004), que afirmam ser a informação uma matéria-prima para o 

desenvolvimento de qualquer atividade. Assim, uma biblioteca não foge á necessidade de 

também possuir uma gestão da informação, pois como toda organização é composta por 

colaboradores que trabalham diariamente com informação e precisam ser gerenciados em suas 

rotinas. As bibliotecas também são produtoras de conhecimento, vide manuais de catalogação, 

indexação, políticas de atendimento ao usuário e produções cientificas dos próprios 

colaboradores que visam à melhoria das suas atividades diárias.  

Há ainda diversos autores (ALMEIDA, 2005; GOTHBERG; RIGGS, 1988; 

HEINRICHS,2008; INA FOURIE, 2013)  que entendem a biblioteca como uma organização 

que não só organiza, mas também produz conhecimento. E, por essa entre outras razões, 

precisa ser administrada como qualquer outra organização, e para tanto requer planejamento, 

estratégias e táticas que não só promovam suas atividades, mas que o façam de modo 

satisfatório, incluindo a gestão da informação por ela produzidas, gestão do tempo e de 

pessoas. 
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Quadro 3 - Resumo de conhecimentos produzidos por bibliotecas de UF no nordeste 

brasileiro 

Instituição Exemplo de conhecimento produzido pela biblioteca 

e/ou seus servidores 

Universidade Federal de 

Alagoas 

Padrão UFAL de normalização; 
Catalogação na fonte 

Universidade Federal da 

Bahia 

Manual de estilo acadêmico monografias, dissertações e teses 

Universidade Federal do 

Ceará 

Manual de catalogação do sistema de bibliotecas da 

Universidade Federal do Ceará; 

Guia de normalização de trabalhos acadêmicos da Universidade 

Federal do Ceará 

Universidade Federal do 

Maranhão 

Tutorial para acesso à base de dados do Portal de Periódicos da 

CAPES 

Universidade Federal da 

Paraíba 

Manual do Usuário BC  UFPB; 

 Normas de utilização do Auditório da Biblioteca Central. 

Universidade Federal de 

Pernambuco 
Regulamento uso dos equipamentos da Biblioteca Central; 

Regulamento das salas de estudos em grupo da Biblioteca 

Central da UFPE. 

Universidade Federal do 

Piauí 

Normas De Empréstimo; 

Normas De Trabalhos Acadêmicos 

Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte 

Critérios de Raridade da BCZM; 

Diretrizes da bolsa de apoio técnico da BCZM; 

Universidade Federal de 

Sergipe 

Formulário de Impressão Braille; 

Política de Desenvolvimento de Coleções do Sistema de 

Bibliotecas da UFS 
Fonte: dados da pesquisa 

O quadro acima não esgota todas as publicações que são realizadas no âmbito de 

bibliotecas de Universidade Federais, mas ilustra quanta informação é necessária para o 

funcionamento de uma organização com tais estruturas e também como a produção de 

conhecimento é recorrente e variada. Assim, caracteriza-se como equivoco a afirmação de 

Detlor (2010), de que bibliotecas não produzem conhecimento.  

Assim, Choo (2002) defende a existência de seis processos relacionados à 

informação que precisam ser gerenciados, não sendo diferente em bibliotecas. São eles:  

a) identificação das necessidades de informação; 

b) aquisição de informações para atender a essas necessidades; 

c) organização e armazenamento de informações; 

d) projeto e desenvolvimento de produtos de informação; 

e) distribuição de informação; e 

f) uso de informação.  

http://www.biblioteca.ufpb.br/biblioteca/contents/menu/servicos/projeto-de-manual-bc-2018-1-1.ppsm/@@download/file/Manual%20do%20Usu%C3%A1rio%20BC%202018.ppsm
http://www.biblioteca.ufpb.br/biblioteca/contents/documentos/normas-de-utilizacao-do-auditorio.pdf/view
http://arquivos.info.ufrn.br/arquivos/201624817369353570106b77a6db78a49/Critrios_de_raridade_da_BCZM_e_SISBI-UFRN.pdf
http://arquivos.info.ufrn.br/arquivos/2018057250e803511135535085a422af0/Diretrizes_da_bolsa_de_apoio_tcnico_da_BCZM.pdf
http://bibliotecas.ufs.br/uploads/page_attach/path/70/Instru__o_Normativa_001-2010_e_Formul_rio_de_Impress_o_Braille.pdf
http://bibliotecas.ufs.br/uploads/page_attach/path/164/RESOLU__O_04-2015-CONEPE_-_Pol_tica_de_Desenvolvimento_de_Cole__es_do_Sistema_de_Bibliotecas_da_UFS.pdf
http://bibliotecas.ufs.br/uploads/page_attach/path/164/RESOLU__O_04-2015-CONEPE_-_Pol_tica_de_Desenvolvimento_de_Cole__es_do_Sistema_de_Bibliotecas_da_UFS.pdf
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A identificação das necessidades de informação diz respeito ao fato de saber 

realmente o que é necessário para a instituição e seus usuários. Fazendo um paralelo com a 

biblioteconomia pode-se afirmar que essa premissa está relacionada à segunda Lei de 

Ranganathan
1
: ―todo leitor tem seu livro‖. Tal consideração consiste em levar a informação 

apropriada para quem dela realmente precisa, assim, é possível evitar a sobrecarga de 

informação, além de perda de tempo e de recursos humanos e financeiros. A aquisição de 

informação relatada por Choo (2002) também foi descrita por Detlor (2010) e possuem o 

mesmo significado que é a forma como as informações foram ou serão obtidas. O processo de 

organização apontado por Choo (2002) também são os mesmos apontador por Detlor (2010) 

com a diferença que o último divide o processo de organização e armazenamento em duas 

etapas, enquanto Choo (2002) em apenas uma.  

A etapa de projeto e desenvolvimento de produtos de informação não é apontada 

por Detlor (2010), mas sim por Choo (2002) e está ligada ao fato de como a informação é 

produzida e como outras informações podem ser geradas a partir das já existentes. As duas 

últimas etapas descritas por Choo (2002) também são as mesmas que Detlor (2010) defende. 

São elas: distribuição e uso que estão relacionadas à como essas informações são distribuídas 

aos usuários e como será feito uso delas. Nessas duas últimas etapas, também é possível fazer 

uma ligação como as Lei de Ranganathan na qual a distribuição da informação se relaciona 

com a terceira lei que afirma que ―todo livro tem seu leitor‖. 

Dentro da perspectiva organizacional, a informação precisa ser encarada como um 

recurso que, como qualquer outro, precisa ser gerenciado, e que para tanto possui custos 

associados à sua aquisição, armazenamento, processamento e uso (DETLOR, 2010).    

É comum, na literatura que trata de GI, que esta esteja associada ou mesmo 

confundida ao uso de programas de computadores, do qual se espera o gerenciamento do ciclo 

de vida completo da informação, sendo muitas vezes confundido com TI. Ao contrário, 

Davenport (1998), propõe um gerenciamento de informação mais centrado nas pessoas, e se 

afasta do viés puramente tecnológico. O ecossistema de informação, como Davenport (1998) 

esclarece, é mais elaborado como um sistema que consiste em informação humana, ambiente 

de informação e tecnologia da informação sendo esses ambientes percebidos de forma 

holística. A principal diferença entre a abordagem da ecologia da informação e dos demais 

                                                 
1
 Ranganathan foi um estudioso que, em 1925, teve a oportunidade de visitar mais de 100 bibliotecas inglesas e a 

partir de suas investigações estabeleceu cinco leis. São elas: os livros são escritos para serem lidos; todo leitor 

tem seu livro; todo livro tem seu leitor, poupe o tempo do leitor; uma biblioteca é um organismo em crescimento.  
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modelos de gestão da informação consiste na ideia do todo e da integração que a palavra 

―ecologia‖ propõe. Sobre o assunto, tratar-se-á  com mais detalhes no capítulo 3.  

 

2.4 Levantamento de estudos em gestão da informação em cursos stricto sensu no Brasil, 

à luz da BDTD e Catálogo de Teses e Dissertações da Capes 

 

Gerenciamento de Informação não pode ser definido como um problema de uma 

área especifica do conhecimento, ou de uma organização com perfil pré-definido. Constata-se 

a afirmação diante da diversidade de trabalhos já publicados sobre o assunto e como ele vem 

sendo abordado de diferentes maneiras em organizações distintas.  

Nacionalmente, o assunto Gestão da Informação tem sido bem representado 

mediante temas de dissertações e teses defendidas em programas de pós-graduação. Em busca 

realizada com o termo ―Gestão da Informação‖ na base de dados da Biblioteca Digital de 

Teses e Dissertações (BDTD), nos últimos dez anos, foi possível recuperar um grande número 

de trabalhos de pós-graduação stricto sensu que tratam do assunto; o mesmo ocorre em buscas 

realizadas no Catálogo de Teses e Dissertações da Capes.  

Em buscas realizadas na BDTD, quando se usou o termo ―Gestão da Informação‖ 

para recuperar a informação em todos os campos da base e com aplicação do filtro ―Teses‖, 

foi possível recuperar 858 resultados. Quando esse mesmo procedimento foi realizado 

alterando para o filtro ―dissertações‖, o número de trabalhos aumentou para 3379. 

Quando o termo foi colocado entre aspas, a revogação 
2
caiu significativamente 

para 388 dissertações e 82 teses, no mesmo espaço de tempo, mas a precisão
3
 dos resultados 

aumentou. Quando se trata de quantitativo de dissertações defendidas por instituição, aquelas 

localizadas na região sul do país recebem grande destaque, como a Universidade Estadual de 

Londrina (UEL), liderando com 53 dissertações defendidas – que tratam sobre gestão da 

informação, nos últimos dez anos –, seguida da Universidade de Brasília (UNB), com 39 

dissertações defendidas. No Nordeste, o destaque refere-se à Universidade Federal da Paraíba, 

que, na última década, teve 33 dissertações defendidas sobre gestão da informação. O 

quantitativo de trabalhos defendidos nas IES supracitadas e de outras que aparecem na base 

BDTD, podem ser visualizados no Quadro 4. 

                                                 
2
 Capacidade de recuperar documentos úteis (LANCASTER,2004, p. 4) 

3
 Capacidade de evitar documentos inúteis (LANCASTER,2004, p. 4) 
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Quadro 4 - Quantitativo das dez primeiras instituições que mais tiveram dissertações 

defendidas sobre gestão da informação no período de 2008-2018 

INSTITUIÇÃO Q* INSTITUIÇÃO Q* 

Universidade Estadual de Londrina (UEL) 53 Universidade de São Paulo (USP) 22 

Universidade de Brasília (UNB) 39 Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS) 

17 

Universidade Estadual Paulista (UNESP) 36 Universidade Tecnológica Federal do Paraná  

Curitiba (UTFPR) 

14 

Universidade Federal da Paraíba (UFPB) 33 Universidade Federal Fluminense 13 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 27 Universidade Federal de Pernambuco 13 

 Fonte: adaptado de Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (2018)  

*Q = quantitativo de trabalhos defendidos 

 

Como exemplo de trabalhos defendidos, cita-se Martins (2017) que realizou uma 

análise comparativa de modelos de Gestão da Informação, entre eles a Ecologia da 

Informação, e sugere um novo modelo que leve em consideração as atuais mudanças da 

sociedade. E ainda, Silva (2012) que estudou o processo de ecologia da informação na 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), a autora considera que a gestão com maior 

foco na abordagem huamana deve ser priorizada em lugar daquela que maximiza a 

importância tecnológica. Silva (2012) conclui que a UFSC não aplica integralmente a 

ecologia da informação e que a instituição necessita oferecer mais atenção aos aspectos 

humanos da Universidade. 

No que diz respeito aos programas que mais defenderam dissertações sobre 

Gestão da Informação, destacam-se, no gráfico 1, os três programas com maior quantitativo 

de dissertações defendidas.  
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Gráfico 1 - Quantitativo de dissertações defendidas por programas de pós-graduação (stricto 

sensu) em IES brasileiras, no período de 2008-2018, na base BDTD 

 

                           Fonte: adaptado de Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (2018)    

 

Quando se trata de teses em cursos de doutorado, o resultado de trabalhos 

recuperados sofre uma redução no quantitativo, quando comparado à quantidade de 

dissertações, conforme demonstrado no Quadro 5. 
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Quadro 5 - Quantitativo de teses defendidas em IES brasileiras sobre gestão da informação, 

no período de 2008 a 2018 

INSTITUIÇÃO Q* INSTITUIÇÃO Q* 

Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR) 

  

30 Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG) 

2 

Universidade de Brasília (UNB) 24 Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) 2 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 9 Universidade Federal de Viçosa (UFV) 2 

Universidade Estadual Paulista (UNESP) 8 Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

(UTFPR) 

2 

Universidade de São Paulo (USP) 7 Banco Nacional do Desenvolvimento 

(BNDES) 

1 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 27 Universidade Federal de Viçosa (UFV) 2 

Universidade de São Paulo (USP) 21 Universidade Regional de Blumenal 

(FURB) 

1 

Pontifica Universidade Católica do Rio Grande do 

Sul (PUC-RS) 

17 Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) 1 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

(UTFPR) 

14 Pontifica Universidade Católica do Rio de 

Janeiro (PUC – RIO) 

1 

Universidade Federal Fluminense (UFF) 13 Universidade Federal do ABC (UFABC) 1 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) 12 Universidade Federal do Espírito Santo 

(UFES) 

1 

Universidade do Estado de Santa Catarina 

(UDESC) 

11 Universidade Federal do Mato Grosso 

(UFMT) 

1 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 10 Universidade Federal do Pará (UFPA) 1 

Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e 

Tecnologia (IBICT) 

9 Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN) 

1 

Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) 8 Universidade Federal de São Paulo 

(UNIFESP) 

1 

Fundação João Pinheiro (FJP) 7 Universidade Regional do Noroeste do 

Estado do Rio Grande do Sul (UNIJUI) 

1 

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) 4 Universidade de Taubaté (UNITAU) 1 

Universidade Nove de Julho (UNINOVE) 4     

Fonte: adaptado de Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (2018)  

*Q = quantitativo de trabalhos defendidos 

 

A UFSCAR lidera a lista, sendo a instituição com mais teses defendidas sobre 

Gestão da Informação em seguida aparece a USP com 24 teses defendidas sobre Gestão da 

Informação.   
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A exemplo de teses defendidas que tratam da gestão da informação, tem-se 

Campos (2016) que como objetivo geral do seu trabalho propunha submeter à análise coletiva 

a atividade de Gestão da Informação por bibliotecários e gestores. A pesquisa debate sobre 

questões curriculares na formação do bibliotecário e como esses profissionais estão sendo 

preparados para lidar com a gestão da informação além de levar a reflexão sobre como os 

bibliotecários influenciam na formação dos discentes que por eles são atendidos.  

Quando uma busca pelo termo ―gestão da informação‖ é aplicada no Catálogo de 

Teses e Dissertações da Capes, os resultados numéricos também são de grande relevância. 

Sem o uso das aspas, a base recupera 373.608 dissertações e 131.279 teses. Com o uso do 

descritor entre aspas, os números caem para 833 dissertações e 258 teses. O gráfico 2 

apresenta um quantitativo de dissertações defendidas em programas de pós-graduação.  

Gráfico 2 - Quantitativo de dissertações defendidas por programas de pós-graduação (stricto 

sensu) em IES brasileiras, no período de 2008-2018, na base de Teses e Dissertações da Capes 

 

                            Fonte: adaptado do Catálogo de Teses e Dissertações da Capes (2018) 

Destacam-se os programas de Pós-Graduação em Ciência da Informação, com 419 

dissertações defendidas, seguidos dos programas de Pós-Graduação em Administração e 

negócios, com 76 trabalhos, e, em terceiro lugar, os programas de Pós-Graduação em Gestão 

e Tecnologia da Informação, com 58 dissertações. 

Ao aplicar o filtro ―doutorado‖, os resultados caem para 263 teses, sendo que 211 

foram defendidas em programas de Pós-Graduação em Ciências da Informação, 12 em 

programas de Pós-Graduação em Engenharia de Produção e 8 em programas de Pós-

graduação em Administração,  conforme ilustrado no Gráfico 3. 

Gráfico 3 - Quantitativo de teses defendidas por programas de pós-graduação (stricto sensu) 

em IES brasileiras, no período de 2008-2018, na base de Teses e Dissertações da Capes 
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                          Fonte: adaptado do Catálogo de Teses e Dissertações da Capes (2018) 

É perceptível que os resultados recuperados nas duas bases pouco variam 

quantitativamente, e que a temática é estudada majoritariamente em programas de pós-

graduação em Ciência da Informação.  

 

 

2.5 Considerações  

 

Neste capítulo, falou-se do que se trata o gerenciamento de informações. E como 

o desenvolvimento tecnológico tem favorecido a multiplicação da informação e, 

consequentemente, a necessidade de gerenciá-la. Porém, antes que o assunto fosse de fato 

narrado à luz de pesquisas, estudos e experiências já publicadas, optou-se por familiarizar o 

leitor com alguns principais conceitos que devem ser compreendidos e diferenciados, quais 

sejam: informação, conhecimento e dados. Em seguida, a GI foi apresentada considerando a 

perspectiva de Detlor (2010), um pesquisador da área que reconhece a GI sob três óticas: 

organizacional, perspectiva da biblioteca e perspectiva pessoal. Com a finalidade de observar 

o andamento de pesquisas já realizadas no país, optou-se pela realização de uma busca na 

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações e no Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES, 

para que fosse possível apresentar uma visão panorâmica de dissertações e teses que 

abordaram o tema GI. Percebeu-se que a Gestão da Informação é um tema que vem sendo 

trabalhado por diversos cursos, mas, primordialmente nos cursos de Ciência da Informação. 

Evidenciou-se que em cursos de mestrado o quantitativo de trabalhos defendidos sobre gestão 

da informação é significativamente maior que o número de teses defendidas sobre o mesmo 

tema. Também foi possível observar que no sul do pais o quantitativo de trabalhos defendidos 

também é maior que no nordeste, porém, é necessário destacar que o levantamento foi apenas 
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quantitativo e não proporcional. Logo, não é possível realizar afirmações generalizadas, sem 

que as variáveis sejam analisadas de forma relacionada, por exemplo, quantidade de vagas 

ofertadas nos cursos mestrados versus quantidade de vagas ofertadas nos cursos de doutorado, 

para, então, afirmar ou negar, proporcionalmente, que os discentes abandonam a temática 

gestão da informação nos cursos de doutorado.  

Por fim, definiu-se que o presente estudo foca a GI, que está direcionada à 

perspectiva organizacional apontada por Detlor (2010), que, com maior especificidade, é 

tratada por Davenport (1998).  
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3 ECOLOGIA DA INFORMAÇÃO – MODELO DAVENPORT 

 

Aqui, será explorada a abordagem ecológica da GI, preconizada por Davenport 

(1998) e, por se tratar de um capítulo essencialmente descritivo do livro ―Ecologia da 

Informação‖, a apresentação das ideias levará em consideração a mesma ordem apresentada 

no livro. Porém será dada ênfase ao ambiente informacional e, sempre que necessário e 

possível, apresentados resultados de estudos realizados por outros pesquisadores.  

O termo Ecologia foi empregado por Ernst Haeckel para designar a ciência que 

estuda as relações entre seres vivos e o meio ambiente de forma integrada. Davenpor (1998), 

fez uso dessa nomenclatura por entender que uma organização funciona como uma ecologia 

onde todos os aspectos estão integrados. Assim como no meio natural, em que a interferência 

em um único ser vivo traz consequências para todo o ambiente, em uma organização, os 

processos de criação, distribuição e uso da informação também são interligados entre todos os 

ambientes e colaboradores. A organização precisa, então, ser vista como um todo, como um 

ecossistema que está totalmente interligado para que a gestão da informação possa se dá de 

forma holística.  

O livro ―Ecologia da Informação" foi publicado na década de 1990, quando o 

mundo já havia presenciado um avanço tecnológico e ―depositado no computador as suas 

esperanças de conseguir responder de forma eficiente a crescente demanda por gerenciamento 

informacional‖ (LANDIM JUNIOR, 2015, p. 16).  A proposta da Ecologia da Informação é 

baseada nos estudos de ecologia, enfatizando aspectos relacionados à observação, descrição 

de ambientes e componentes que interagem. ―A base do modelo da Ecologia da Informação é 

o oposto da abordagem de máquina: o foco, em vez de ser na tecnologia, é na maneira como 

as pessoas criam, distribuem, compreendem e usam a informação.‖ (SILVA; VITORINO, 

2016, p. 246). 

Davenport (1998) inicia o livro com um capítulo introdutório, no qual critica o 

uso excessivo de tecnologia para o GI e conceitua informação buscando ainda diferenciá-la de 

dados e conhecimento. Em seguida, no capítulo 2, explica que o controle absoluto da 

informação é uma ilusão, e conceitua as quatro modalidades da informação, que são: 

informação não-estruturada; capital intelectual ou conhecimento; informação estruturada em 

papel; informação estruturada em computadores.  

Antes de conceituar cada uma das modalidades, Davenport (1998) afirma que o 

livro foca o gerenciamento da informação estruturada em computadores, até então tida como 

dominante.  
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Davenport (1998) defende que uma organização produz constantemente 

informação não estruturada, enquanto Moore (2002) explica que informações hoje, 

potencialmente utilizáveis, tiveram suas origens de uma forma não estruturada. Ferrucci e 

Lally (2004) afirmam que as informações não estruturadas incluem linguagem natural, 

documentos escritos, falas, áudios, imagens, entre outros. E afirma ainda que elas estão se 

tornando o atual estado da arte da tecnologia. Toda essa informação não estruturada é passível 

de estruturação e forma um importante Capital Intelectual (CI) da organização. 

CI, entendido por Davenport (1998) como sinônimo de conhecimento, que já teve 

sua conceituação apresentada no início desta dissertação (Quadro 2). Hoje, o CI é resultado de 

uma mudança progressiva, cujo foco é a forma que ela se manifesta nas organizações 

(CUGANESAN, 2005; DUMAY, 2009; GUTHRIE, RICCERI, DUMAY, 2012).  

No que concerne à informação estruturada em papel, Davenport (1998) destaca a 

antiguidade desse suporte e traça uma breve evolução sobre os registros realizados em papel. 

Cita ainda a Lei Paperwork Reduction Act, que tinha como objetivo a redução do uso do 

papel, mas também o gerenciamento do custo da informação e quais seriam os modos eficazes 

de armazená-la e recuperá-la. E, por fim, ressalta quão importante é um planejamento para o 

efetivo uso dessas informações.  

Como dito anteriormente, a maior parte dos estudos voltados para gerenciamento 

da informação aborda a informação estruturada em computadores. Davenport (1998) afirma 

que muitos pesquisadores defendem veementemente que a informatização é a única 

possibilidade para a resolução de problemas gerenciais da informação, e com frequência 

tratam dados como se fossem informação ou o contrário disso. A consequência disto é uma 

ênfase excessiva aos dados e aos aparatos tecnológicos que prometem a solução pra os 

problemas informacionais, contudo a importância do homem em meio ao processamento, 

organização, distribuição e uso da informação acabam se perdendo. Assim, tem-se um 

gerenciamento de dados, mas não da informação. Ainda sobre a informação estruturada em 

computadores, Davenport (1998, p. 38) afirma que ―[...] têm utilidade no contexto correto. 

Mas, no geral, continuamos a ignorar os problemas verdadeiros e a garantir a nós mesmos que 

o progresso tecnológico significa progresso informacional‖. 

A questão é que a concentração de esforços em inserir dados em computadores – 

com a ilusão de que isso facilitará o gerenciamento da informação – não leva em consideração 

o que vem sendo apontado por muitas pesquisas empíricas, das quais Davenport (1998) cita 

Coopers, Lybrand (1993) e Hildebrand (1994), sobre o fato de que ―[...] os administradores 

seniores preferem informações que não residem no computador‖ (DAVENPORT, 1998, p. 
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41). E afirma ainda que com a informação computadorizada perde-se, entre outras coisas, a 

relevância que executivos exigem. Os executivos de uma organização ou outros membros de 

maior escalão, podem até receber relatórios elaborados, com gráficos, números e dados, 

porém a máquina não é capaz de analisar os números, definir estratégias ou apontar soluções 

para a correção dos problemas. Com a informação computadorizada é possível fornecer dados 

detalhados e precisos, mas a máquina não é capaz de interpreta-los. E, portanto, a real 

importância exigida pelos ocupantes dos postos mais altos na hierarquia acaba se perdendo 

em meio a dados não contextualizados.  

No tópico seguinte, que representa o conteúdo abordado no capítulo terceiro do 

livro ―Ecologia da informação‖, é feito um levantamento dos aspectos desejáveis para uma 

organização ecológica.  

  

3.1 Componentes de uma organização ecológica 

 

Davenport (1998) critica modelos de gestão baseados puramente em tecnologia 

para resolução de problemas informacionais, e defende um modelo de gestão holístico. 

Salienta também que a ecologia da informação, além de possuir um modo holístico de 

gerenciamento, tem ainda quatro atributos-chave. Sobre os atributos, o autor explica que: 

Os quatro são análogos a aspectos da ecologia do mundo físico. Embora a 

abordagem ecológica da informação adote todos esses atributos, cada qual é valioso 

à sua maneira. Optar por qualquer um deles ajudará as organizações a tomar uma 

direção mais ecológica, e é importante ter isso em mente quando a ecologia 

informacional parecer um projeto intimidador (DAVENPORT, 1998, p. 44). 

 

Percebe-se no uso da palavra ―intimidador‖ que a implantação de uma gestão 

ecológica não é simples ou fácil, pois ela sugere uma mudança na forma como as pessoas 

adquirem, compartilham e usam a informação.  Por vezes, podendo parecer que se deseja 

fazer um controle da mente dos indivíduos e não da informação organizacional. Contudo, o 

autor explica que as dificuldades não podem ser usadas como justificativa para que as 

organizações se mantenham em estado crítico em relação à gestão da informação, ou seja, o 

estranhamento inicial que pode ser provocado com a ecologia da informação, não pode ser 

usado como argumento para negar a necessidade ou viabilidade de implantação de uma gestão 

informacional, qualquer resistência ou critica que eventualmente surja na organização deve 

ser analisado e trabalhado de modo que a equipe entenda o real objetivo da ecologia da 

informação para a organização como um todo e para os colaboradores que a integram.  
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Retomando os atributos de Devenport (1998), tem-se: integração dos diversos 

tipos de informação; reconhecimento de mudanças evolutivas; ênfase na observação e na 

descrição; ênfase no comportamento pessoal e informacional (DAVENPORT, 1998, p. 44). 

 

a) Integração dos diversos tipos de informação 

 

Davenport (1998, p. 45) fala de quão integradas estão as informações no ambiente 

organizacional, ou seja, informação ―computadorizada e não computadorizada, estruturada e 

não-estruturada, via texto, áudio e vídeo‖, e explica que tal ligação ocorre mediante a 

necessidade de aproveitar o máximo todos os tipos de informação.  

O autor critica o fato de os modelos de gerenciamento existentes até então só se 

preocuparem com um único tipo de informação, e ressalta a importância de que a diversidade 

dos tipos de informação seja trabalhada de forma integrada. Afinal uma organização não é 

formada com apenas um tipo de informação, seja ela qual for, é na integração de todos os 

tipos de informação (financeiras, administrativas, de pessoal, concorrência, estruturadas, não 

estruturadas...) que se dá a ecologia da informação. Deve-se lembrar que a ecologia da 

informação considera o ambiente organizacional como um todo em que todos os tipos de 

informação estão integradas e exercendo influencia sobre o meio.   

 

b) Reconhecimento de mudanças evolutivas 

 

Considera a necessidade de flexibilização nos sistemas de informação, pois se 

acredita que assim como no meio ecológico natural, o meio informacional evolui e se 

modifica, justificando, assim, a importância de modelos gerenciais flexíveis (DAVENPORT, 

1998). 

 

c) Ênfase na observação e na descrição 

 

Observar é uma qualidade na pesquisa científica, tanto que se tornou um método 

de estudo. Na ecologia, a observação acompanhada da descrição consiste em uma das 

principais formas de estudo desenvolvidas por cientistas como Darwin
4
. Durante a observação 

é possível ao pesquisador refletir e entender sobre o funcionamento do meio. No modelo de 

                                                 
4
 Charles Darwin foi naturalista britânico nascido em 12 de fevereiro de 1809, na Inglaterra que obteve grande 

destaque na comunidade cientifica pela excelência e suas pesquisas, métodos e descobertas.  



 
 

47 

gerenciamento de informação, proposto do Davenport (1998), não é diferente. Apesar da 

complexidade existente nas organizações, é preciso observar e descrever ―[...] as diversas 

fontes dos vários tipos de informação, a maneira como a informação e o conhecimento são 

usados nos processo de trabalho e as intenções e os objetivos da empresa é uma tarefa 

essencial e muitas vezes esmagadora‖ (DAVENPORT, 1998, p. 48). 

Portanto, a observação e a descrição são entendidas como atividades cruciais nas 

organizações. 

 

d) Ênfase no comportamento pessoal e informacional 

 

Grandes contingentes populacionais e suas diversidades marcam os ecossistemas. 

Nas organizações, as pessoas precisam ser observadas em suas pluralidades, a fim de que se 

perceba a forma como elas se utilizam da informação, mas também com a finalidade de 

facilitar o uso. Nesse sentido, Davenport (1998) destaca que um modelo gerencial deve alterar 

o comportamento informacional; ou, ao contrário disso, a implementação não é 

compensatória, uma vez que grande parte dos modelos gerenciais até então existentes estava 

focada na distribuição da informação, mas não no uso que os sujeitos fazem dela.   

Davenport (1998, p. 50) sinaliza que ―não há praticamente nenhuma abordagem 

que abranja todos os componentes da ecologia da informação‖. Assim, ele foca o ambiente 

informacional como parte integrante de um modelo ecológico para a gestão da informação.  

 

3.2 O modelo ecológico de Davenport (1998) para a gestão da informação 

 

O título desta seção é o mesmo utilizado por Davenport (1998) para tratar dos 

aspectos ligados ao ambiente informacional. Para o autor, na ecologia da informação existem 

três ambientes. São eles: ambiente externo, ambiente organizacional e ambiente 

informacional, conforme ilustrado na Figura 1. 
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Figura 1 - O modelo ecológico para o gerenciamento da informação 

 

                  Fonte: Davenport (1998, p. 51) 

 

O ambiente informacional é composto por seis elementos, sobre os quais se 

discorre a seguir.  

 

3.2.1 Estratégia da informação 

 

A estratégia da informação é o primeiro passo para a implantação da ecologia da 

informação. Ela é utilizada como base para a definição das próximas etapas do ambiente 

informacional. 

A comunicação, o debate e o consenso são apontados por Davenport (1998) como 

fundamentais para a promoção de uma estratégia. Para o autor, a estratégia exige uma escolha 

e dá ênfase a um aspecto organizacional; por exemplo, que tipo de negócio dedicar-se, quais 

produtos e serviços devem ser criados, aperfeiçoados ou qual mercado se deseja atingir.  

Outra característica importante da estratégia de informação que caracteriza a 

gestão ecológica é o fato de existir flexibilidade no plano. ―Gerentes ecologicamente 

orientados criarão estratégia quanto aos tipos de informações que devem ser focalizadas, as 

atividades a enfatizar e a maneira como a informação poderá ajudar a empresa a alcançar seus 

objetivos‖ (DAVENPORT, 1998, p. 65). 
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Davenport (1998) chama atenção ao fato de que as estratégias devem ser revisadas 

e alteradas sempre que necessário, pois, como dito anteriormente, a flexibilidade é uma 

característica importante de uma gestão ecológica.  E ressalta que as estratégias devem ter as 

seguintes características: 

● continuidade; 

● não possuírem riquezas de detalhes, visto que não se pode prever o futuro; 

● serem realizadas por gerentes administrativos e não por ―estrategistas‖. 

A intenção estratégica é trazida por Davenport (1998) como uma realidade que 

deve estar presente na organização – visto que pode apenas indicar um objetivo aproximado –, 

e deve-se ainda considerar a possibilidade de que tal objetivo nunca seja atingido. Assim, a 

intenção estratégica deve ser usada como um guia para uma ação, e não como um conjunto 

rigoroso de metodologias a serem estritamente seguidas. O autor, ainda, explica que a 

estratégia pode ser centrada: em um conteúdo específico; na informação comum, partilhada, 

de uma organização; nos processos informacionais ou em novos mercados informacionais.   

É sabido que muitas organizações não possuem estratégias de informação e ainda 

assim sobrevivem ao mercado de trabalho. Contudo, Davenport (1998) insiste na necessidade 

de desenvolvimento de uma estratégia informacional, alegando que na maioria das empresas 

os ambientes informacionais são desastrosos, e por isso necessitam de gerenciamento. Além 

disso, recursos informacionais podem ser mais bem utilizados quando o gerenciamento 

informacional existe e é feito de modo adequado, o desenvolvimento de estratégias de 

informação ajudam a organização a se adaptar melhor às mudanças e agregam maior valor e 

significado às informações e, por fim, não é um incômodo implantar uma estratégia ecológica 

de informação.  

Davenport (1998, p. 67) afirma que o problema atual em relação ao 

gerenciamento de informações não é o acesso, mas sim a falta de recursos para ―entender, 

interpretar e agregar valor à informação‖. Em organizações em que não haja estratégia de 

informação, a sobrecarga informacional acaba se tornando inevitável. Para o autor, deve-se 

desenvolver na organização e em seus colaboradores o gosto pela informação.  

Voltando aos diferentes enfoques em que Davenport (1998) afirma poder uma 

estratégia de informação ser centrada, têm-se:  

● Estratégia da informação com enfoque no conteúdo: 

O enfoque no conteúdo da informação parte do princípio de que ―nenhuma 

organização pode dedicar a mesma atenção a todos os dados que possui‖ 

(DAVENPORT, 1998, p. 69) e ainda que é natural que gerentes com acesso a 



 
 

50 

múltiplas informações tenham maior interesse por um tipo específico. O autor cita 

casos de organizações que optaram por focar suas estratégias de informação na 

necessidade informacional do cliente, e para tanto desenvolveram suas estratégias no 

sentido de organizar demandas das suas clientelas e agilizar o seu atendimento. 

Também são citados casos em que a organização prefere destacar informações sobre a 

concorrência, e então alguns pesquisadores foram selecionados para obter o máximo 

de informação possível sobre empresas concorrentes (DAVENPORT, 1998). Como 

afirmado anteriormente, a estratégia de informação é mais um diálogo do que um 

documento imutável. A organização é livre para estabelecer se a estratégia de 

informação será voltada a um conteúdo da informação e definir qual é esse conteúdo. 

● Estratégia da informação com enfoque na informação comum:  

É possível traçar uma estratégia de informação que não esteja focada em um conteúdo 

específico, mas sim em informações comuns. Trata-se de uma estratégia em que 

informes comuns aos colaboradores da organização são compartilhados. Mas o autor 

ressalta que se trata de uma estratégia que envolve maiores custos – tanto para 

implementação como para a manutenção –, pois requer não só especialistas que 

definam de forma rotineira quais são de fato as informações comuns de uma 

organização, como as organize e as dissemine em tempo hábil.  

● Estratégia da informação com enfoque nos processos de informação:  

Trata-se de uma estratégia em que todos os processos de gerenciamento da informação 

existentes em uma organização são compartilhados. Desde a coleta de dados até a 

distribuição da informação. Com essa estratégia, é possível evitar esforços repetitivos, 

economia de tempo, recursos humanos e financeiros. Organizações com maior 

potencial para uso de informações não estruturadas costumam se sair melhor na 

escolha de estratégias desse tipo, visto que informações novas são adquiridas 

diariamente pelos colaboradores de uma organização (DAVENPORT, 1998). 

Enfatiza-se ainda que a disseminação da informação e até mesmo a troca pode ocorrer 

em ambientes externos, ou seja, com outras organizações.  

● Estratégia da informação com enfoque nos novos mercados de informação: 

As organizações que enxergam suas maiores potencialidades nos novos mercados 

devem focar sua estratégia informacional de forma que eles sejam abordados de modo 

explícito, ou seja para toda a organização é necessário que fique claro que a estratégia 

informacional da empresa gira em torno do acompanhamento das novidades do 

mercado. Essa estratégia consiste em acompanhar o que está sendo desenvolvido e 
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proposto por empresas concorrentes com a finalidade de alcançar e até mesmo 

ultrapassar as novidades que vão surgindo no mercado.  

A definição da estratégia que a organização deve seguir é o início para que se 

tenha uma gestão ecológica; porém, não é a única etapa, pois para a implementação da 

ecologia da informação é necessário uma soma de fatores que passam não só pela definição da 

estratégia, mas pelo modelo político da gestão da informação, mudança no comportamento e 

cultura organizacional, organização e definição dos principais meios de comunicação entre 

outros aspectos sobre os quais serão feitas novas discussões nesse trabalho. Davenport (1998) 

afirma que a estratégia deve gerar o diálogo; logo, é preciso definir quem serão os 

participantes desses diálogos. Para tanto, o autor defende uma participação ampla, na qual 

colaboradores de diferentes níveis organizacionais possam expressar suas opiniões em relação 

à estratégia a ser seguida. Portanto, em uma abordagem ecológica, os ocupantes de cargos 

mais altos na organização devem debater com os demais funcionários, e não simplesmente 

delegar funções. 

Uma vez definida a estratégia de informação, cabe à organização definir 

princípios para que ela seja colocada em prática. É importante que a declaração de princípios 

seja simples e facilmente compreendida, e, quando possível, devem-se indicar as implicações 

da estratégia informacional na organização.  

 

3.2.2 Política da informação 

 

É natural que em uma organização a informação seja influenciada pelo poder. Os 

detentores de mais informação são quase sempre os ocupantes de cargos mais altos dentro de 

uma organização. A disputa por informação se torna, portanto, algo inevitável e vem sendo 

travada desde o inicio da humanidade. 

 
Informação é poder, e poder se disputa. Muitos movimentos da história definiram-se 

porque uma potência detinha mais informação do que outra sobre algum aspecto que 

fazia diferença. O mesmo ocorre dentro de cada sociedade, podendo-se mapear a 

distribuição do poder em termos do controle da informação. O poder político se 

exerce pelo uso da informação, as empresas dominantes no mercado controlam mais 

informação do que as competidoras [...] (ABRAMO, 2006, p. 1). 

 

Na história mundial, algumas sociedades trancavam suas informações em 

verdadeiras fortalezas para garantir que o mínimo de pessoas tivesse acesso a elas - por 

exemplo os chineses que no ano 105 descobriram o papel e mantiveram em segredo até que a 

fórmula fosse descoberta pelos árabes - enquanto outras buscaram dividir os conhecimentos 
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adquiridos com a população (TEIXEIRA, 2017 et al.). O conceito de informação está 

intimamente ligado ao de poder, logo, uma organização precisa definir como será a 

distribuição ou não deste bem no ambiente. A informação é decisiva para a tomada de 

decisões e também para trazer respostas aos problemas.  

Tem sido frequente a associação do termo acesso à informação com democracia, e 

em algumas organizações que adotam um regime de política de informação mais centralizado 

ou menos democrático, é comum que se coloque essa política fora das pautas (ABRAMO, 

2006; DAVENPORT, 1998). Para a gestão ecológica da informação, a política de informação 

deve ser debatida e, naturalmente, a ênfase deve ser dada a quem decide qual informação será 

usada, e não a quem opera o centro de dados. Destaca-se ainda que o gerenciamento da 

informação tanto pode ser usado para sua centralização como distribuição, mas o principal é 

que os gerentes (chefes e diretores) falem abertamente sobre a política de informação que 

desejam seguir (DAVENPORT, 1998).  

Davenport (1998) descreve quatro modelos de política de informação, que podem 

ser ajustados para a realidade de uma organização, segundo a estrutura política mais adequada 

para cada realidade. Quais sejam: federalismo, feudalismo, monarquia, anarquia.  

No que concerne à política da informação, no modelo federalismo há uma 

definição de poucos elementos, e a administração centralizada da informação é mínima. Nesse 

modelo, faz-se uso do ―universalismo informacional‖, no qual um termo tem o mesmo 

significado em toda a organização. Outra importante característica do federalismo é o 

particularismo informacional, em que pequenas unidades da organização podem definir 

cliente como for mais apropriado. 

Davenport (1998, p. 93) explica que ―as melhores organizações federativas 

administram uma saudável tensão entre o controle central e o disperso, e esse controle se 

desloca continuamente‖. Ao aderir a esse modelo, a organização deve classificar as 

informações e determinar quais serão compartilhadas com toda a organização e quais serão 

tratadas de modo centralizado. 

Por fim, Davenport (1998) enfatiza que, para implantar um modelo federalista, é 

preciso que se considere a necessidade de debates intensos e discussões por vezes acaloradas. 

É possível e saudável que informações sejam definidas de modo local; ou seja, o próprio setor 

pode apresentar modos de usar a informação. Chefias intermediárias são importantes no 

modelo federalista, visto que a direção tem necessidade de pessoas de confiança que podem 

inclusive facilitar negociações e debates. 
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O segundo modelo destacado por Davenport (1998) é o feudalismo. Em pesquisas 

realizadas em diversas empresas, Davenport (1998) atesta que é um modelo bastante utilizado 

em várias delas, mas que este é causador de muitos problemas, devido à alta concentração em 

objetivos informacionais de setores específicos, que por vezes desconsideram a amplitude da 

organização. Porém, o autor ressalta que nenhum modelo pode ser ignorado sem que se leve 

em consideração as particularidades de cada organização.  

No feudalismo, o gerente (ou chefe) de cada unidade possui o controle de seus 

ambientes informacionais. O modelo se mostra adequado para organizações que trabalham 

com diferentes clientes, serviços, produtos e processos, e que por tamanha diversidade não se 

encontra justificativa para o compartilhamento de informações, já que cada setor possui 

diferentes necessidades.  

A política de gestão da informação também é tratada do ponto de vista 

monárquico, que ocorre ―quando um indivíduo ou uma função controla a maior parte das 

informações de uma empresa‖ (DAVENPORT, 2018, p. 99). Não necessariamente o monarca 

é um gerente de alto nível; é ele quem vai definir quais tipos de dados são importantes para a 

organização e controlar a forma como a informação é interpretada.  

De acordo com Davenport (1998), os maiores problemas no modelo monárquico 

ocorre quando o monarca é um funcionário de nível inferior na hierarquia organizacional e as 

maiores vantagens desse modelo se apresenta em organizações pequenas que funcionam com 

um único setor. A problemática em ter um monarca de nível inferior se justifica no fato de 

que, quando a informação é administrada por pessoas fora do alto escalão da empresa, 

significa que os dirigentes não reconhecem o valor da informação. O autor recomenda que em 

organizações que aderem ao modelo de monarquia, o administrador (monarca) da informação 

seja também o dirigente maior. 

A anarquia, afirma Davenport (1998), não pode ser considerada um modelo de 

gestão da informação, mas sim a ausência deste. ―A anarquia costuma emergir quando 

abordagens mais centralizadas falham, ou quando nenhum alto executivo percebe a 

importância da informação comum para o funcionamento efetivo da empresa‖ 

(DAVENPORT, 1998, p. 100). 

Com o avanço tecnológico, a situação informacional de uma empresa tende a 

seguir naturalmente para a anarquia, uma vez que cada colaborador de uma empresa pode 

desenvolver seus próprios bancos de dados e gerenciar suas próprias informações.  

O que a anarquia tem de bom é indicar uma sede pela informação eficaz, definida 

nos termos do usuário. Esses usuários da informação não se assustam com novos 

sistemas de TI, e valorizam a informação porque ela afeta diretamente o trabalho 
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que fazem. Com esses trabalhadores, pode-se tolerar os particularismos da 

informação, ao menos em pequena escala. Não tem sentido procurar definir ou 

estruturar o uso criativo da informação gerada por esses profissionais 

(DAVENPORT, 1998, p. 100-101). 

 

As deficiências da anarquia, por outro lado, estão ligadas às possibilidades de 

divergências entre procedimentos, números de rendimentos e custos e à própria forma de 

oferecer um serviço.  

Os quatro modelos acima explicados são modelos para o governo da informação, 

mas segundo Davenport (1998), apesar da flexibilidade existente na ecologia da informação, é 

possível que existam organizações que não se enquadram ou que não se adaptam a nenhum 

deles. Nesses casos, é possível recorrer aos modelos baseados no mercado, nos quais ―[...] a 

demanda pela informação controla a maneira como elas são dirigidas [...]‖ (DAVENPORT, 

1998, p. 102).  

Fazendo uso da tática de modelos baseados em mercado, uma empresa pode 

reunir diversas informações em um banco de dados e observar quais são mais solicitadas. 

Também é possível avaliar a demanda informacional mediante questionários e/ou entrevistas 

aos usuários da informação.  

Ainda sobre política da informação, Davenport (1998, p. 103) cita as utopias 

tecnocráticas como um modelo em que se admite ―[..] que a tecnologia resolverá todos os 

problemas do governo informacional.‖  Para o autor, pouco há de positivo nesse modelo, e 

entre suas maiores desvantagens cita impedimentos para que gerentes resolvam problemas 

diretamente relacionados à informação, uma vez que estarão focados na tecnologia.  

Davenport (1998) considera que existem táticas que diariamente são empregadas 

nas organizações que enfraquecem ou fortalecem a política de informação. Segundo o autor, 

existem ainda políticos informacionais que prosperam mesmo em organizações que não 

trabalham bem a gestão da informação, isso porque a gestão da informação pode se dá de 

forma não estruturada ou sem um documento que defina claramente a política organizacional.  

Além disso, há políticas de informação que são trabalhadas nos bastidores com poucas 

pessoas ou de forma individual, de modo que tais pessoas ou a organização como um todo 

não tenham conhecimento de que se trata de um debate político sobre informação, pois as 

discussões podem ocorrer sem que os membros percebam que se trata de um debate político 

sobre o controle da informacional. 

É importante estar atento às pequenas manobras de política de informação já 

existentes na empresa, para que assim se possa melhor desenvolver uma política adequada e 

em sintonia com a realidade da organização. 
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3.2.3 Cultura e comportamento em relação à informação 

 

Comportamento informacional é o modo como indivíduos trabalham com a 

informação e está atrelado ao modo de aquisição, uso, modificação, compartilhamento, 

acúmulo e até mesmo ao ato de ignorar um informe.  Obter mudanças na dimensão 

comportamental está entre os maiores desafios da gestão da informação. Independente de 

quanto investimento seja aplicado em aparatos tecnológicos e em sistemas complexos de 

gestão da informação, nada terá utilidade se não houver mudança na forma como as pessoas 

agem. Existe ainda outro grande desafio: identificar ―em que o comportamento e a cultura 

devem mudar para que suas iniciativas informacionais obtenham êxito‖ (DAVENPORT, 

1998, p. 109).  

Cultura organizacional está relacionada a grupos ou à organização como um todo, 

enquanto o comportamento informacional é característica de um indivíduo. Davenport (1998) 

afirma que cerca de 40% dos trabalhadores norte-americanos atuam diretamente com o 

segmento informacional. No Brasil, pela própria timidez com a qual o assunto é tratado, não 

encontramos pesquisas que possam embasar uma comparação percentual.  

Outro fator importante que justifica a necessidade de estudar comportamento e 

cultura informacional é o fato de que grande parte do valor que uma organização possui está 

no conhecimento que ela detém; contudo, não se trata de tarefa fácil. ―Na verdade, é sempre 

mais difícil calcular o valor da informação que o do dinheiro. Ninguém, até agora, conseguiu 

estabelecer uma unidade de informação comum e mensurável‖ (DAVENPORT, 1998, p. 113).  

As complicações ligadas à mensuração do valor da informação, associada ao 

temperamento humano torna, sem dúvida, o comportamento e a cultura informacional de 

difícil gerenciamento. Entretanto, a importância e o valor que a informação tem para a 

organização são justificativas para que esforços sejam desempenhados para o seu 

gerenciamento.  

Desse modo Davenport (1998), indaga: ―que tipo de comportamento devemos 

estimular?‖ E o próprio autor responde que há três tipos de comportamentos ligados à 

informação que as organizações devem estimular, com vistas à melhoria do ambiente 

informacional. São eles: compartilhamento; administração de sobrecarga de informação; e 

redução de significados múltiplos. 

O fato de a informação estar relacionada ao poder traz dificuldades ao seu 

compartilhamento. Davenport (1998) chama a atenção para o fato de o verbo compartilhar 

estar associado à voluntariedade e que é diferente de relatar. O relato é algo hierárquico e 
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habitual nas organizações. O compartilhamento, todavia, é mais comum entre colegas da 

mesma hierarquia e mais influente no comportamento organizacional.  

Para um bom compartilhamento informacional, é preciso romper as barreiras que 

impedem o fluxo natural da informação, principalmente quando se trata de departamentos 

diferentes. Porém, não é sábio impor um sistema de compartilhamento, mas sim possibilitar 

que ele aconteça. Para tanto, Davenport (1998) recomenda que processos interfuncionais 

sejam estabelecidos. Isso significa avaliar e recompensar desempenhos. Outro passo 

importante é familiarizar-se com as diferentes subculturas (outros setores) e ainda estimular 

que gerentes executem uma gama variada de funções. Ao conhecer novos processos e receber 

novas atividades, os gerentes deverão se integrar a outros ambientes, conhecer e familiarizar-

se com outras realidades. Tratar os outros setores como clientes também é uma alternativa 

para fortalecer o compartilhamento de informação, pois, assim, é necessário conhecer as suas 

necessidades para melhor atendê-los.  

Há também um compartilhamento de informações que ultrapassa os muros das 

organizações; é o chamado comércio de informação, em que empresas concorrentes se unem 

para compartilhar informações. Contudo, é importante estar atento aos aspectos legais do 

compartilhamento de informações e aos excessos (DAVENPORT, 1998). Sobre os aspectos 

legais, pode-se destacar a necessidade de se manter atento a Lei de Direitos Autorais, patente 

e licenças, por exemplo. 

A iniciativa do gerente também é fator de considerável importância no processo 

cultura e comportamento informacional, pois podem atuar como incentivadores e exemplos 

para que demais colaboradores adquiram práticas colaborativas. O desenvolvimento dessa 

característica do gerente deve surgir mais por conta de suas próprias experiências do que por 

imposição da alta gerência (DAVENPORT, 1998). 

Não menos importante é a administração da sobrecarga de conteúdo. O excesso de 

informação diminui o interesse da equipe pelo que é repassado. Entre as razões, destaca-se o 

pouco esforço que se é empreendido em fixar atenção da equipe nas informações 

disseminadas. Com isso, os dados que são repassados são inúteis, pois permanecem nas 

gavetas, nos e-mails ou mesmo no lixo (DAVENPORT, 1998). 

A quantidade de informações a que se tem acesso é muito maior que a capacidade 

de atenção que um indivíduo possa ter. Nesse sentido, é imprescindível estimular que pessoas 

certas tenham interesse pelo conteúdo que lhes é pertinente. É preciso transmitir a informação 

de modo que ela provoque envolvimento emocional. A leitura de algo não significa que o 

conteúdo lido será posto em prática; logo, é necessário conferir originalidade, preparo do 



 
 

57 

orador e outros fatores para que se chegue ao patamar de informação emocionalmente 

envolvente (DAVENPORT, 1998). Assim, o Quadro 4 expõe situações, fonte e conteúdo que 

concentram maior atenção do expectador.  

Quadro 6 - Atributos de envolvimento secundários 

CONTEÚDO FONTE SITUAÇÃO 

Emoção Preparo percebido Consequências percebidas 

Brevidade Poder Conforto 

Apelo visual Apelo pessoal Quem iniciou 

Apelo auditivo Objetividade Individual ou em grupo 

Notabilidade Familiaridade Presença voluntária ou 

presença obrigatória 

Concretude 

  Fonte: adaptado de Davenport (1998, p. 122) 

 

Quanto mais elementos apresentados no quadro 4 – o conteúdo, a fonte e a 

situação –, maiores as chances de envolver o indivíduo e menor a possibilidade de a 

informação ser ignorada.  

Não é suficiente contar com a sorte. Organizações sérias não podem lançar 

informações e torcer para que seus integrantes as recebam e coloquem em prática. Ao 

contrário, é necessário aumentar a possibilidade para que isso aconteça; portanto, despertar o 

interesse pela informação é fundamental na gestão da informação.  

Questões sobre múltiplos significados da informação também são exploradas por 

Davenport (1998, p. 125).  

Definições múltiplas para unidades-chave de informação são um velho problema, já 

existente antes do aparecimento do computador e da maioria das outras formas de 

tecnologia informacional. Quando um grupo procura criar categorias ou listas de 

informação para que sejam usadas por terceiros, sempre surge a questão da 

manutenção do significado.  

 

Um dos maiores problemas dos múltiplos significados da informação são os 

diferentes resultados apresentados por gestores, ou ainda diversas comunicações para um 

mesmo indivíduo sobre um mesmo serviço ou produto.  

Assim, é importante definir termos comuns em uma organização e padronizar as 

comunicações orais e escritas que circulam no ambiente. A manutenção de um vocabulário 

apresenta-se com uma alternativa adequada para diminuir problemas nesse sentido. 
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Mas é a mudança de comportamento que Davenport (1998) aponta como ponto 

essencial na gestão da informação. Ao tratar do assunto, o autor critica a arquitetura da 

informação devido a deixar de fora as questões comportamentais, por ser muitas vezes 

incompreensível e excessivamente focada no cliente, e pelo distanciamento entre quem 

desenvolveu o projeto de arquitetura e quem de fato depositou as informações no sistema 

(DAVENPORT, 1998). 

Oferecer incentivos, administrar prêmios e sanções se mostra, para Davenport 

(1998), como uma alternativa eficaz para estímulo da mudança comportamental. Entender 

como o indivíduo lida com a informação e como microadministra seu ambiente informacional 

é importante para o gerenciamento informacional; contudo, a atividade não pode ser deixada 

por conta de cada um. É necessário divulgar políticas, linhas-mestras e ferramentas para 

auxiliar o indivíduo na estruturação de seu ambiente informacional. Ressalta-se que se deve 

apresentar como uma recomendação e não como uma imposição (DAVENPORT, 1998). 

Para um bom gerenciamento do comportamento informacional, Davenport (1998, 

p. 135) destaca alguns pontos: 

a) Comunicar que a informação é valiosa; 

b) Tornar claros as estratégias e os objetivos da organização; 

c) Identificar competências informacionais necessárias; 

d) Concentrar-se na administração de tipos específicos de conteúdos da informação; 

e) Atribuir responsabilidades pelo comportamento informacional, tornando-o parte da estrutura 

organizacional; 

f) Criar um comitê ou uma rede de trabalho para cuidar da questão do comportamento 

informacional; 

g) Instruir os funcionários a respeito do comportamento informacional; 

h) Apresentar a todos os problemas do gerenciamento de informações. 

 

O gerenciamento da informação, em muitas empresas, é entendido como um gasto 

e não como investimento. Não raro os orçamentos de bibliotecas e centros informacionais são 

os primeiros a serem cortados em tempos de crise; o mesmo ocorre com profissionais da área. 

A atitude gerencial de tomar decisões baseadas em intuições, e não em fatos que uma 

informação apropriada possa trazer, raramente é punida, pois as organizações não aprenderam 

a lidar com a informação da mesma forma que lidam com recursos financeiros, por exemplo. 

(DAVENPORT, 1998). 

Despertar a equipe para a necessidade de um adequado comportamento 

informacional exige instrução e intensa atividade educacional. Mas é preciso cautela na 

implantação da gestão da informação para que a equipe não confunda com gestão da mente, 

pois tentar controlar o modo como as pessoas fazem uso da informação pode ser confundido 

como uma tentativa de controlar seus pensamentos. Sendo assim, estimular a melhoria torna-
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se o primeiro passo para a gestão da informação. Por comportamento inadequado, entende-se 

aquele em que o colaborador segue suas próprias regras para criar, usar, distribuir e 

compartilhar informação, ignorando, portanto, o método que a organização venha a 

estabelecer no momento da consolidação de uma gestão da informação. 

  

3.2.4 Equipe da informação 

 

A equipe técnica da informação pode ser formada por diversos profissionais. A 

capacitação e especialização destes faz com que custem à empresa valores mais altos que os 

próprios equipamentos; mas não raro esses profissionais tendem a focar excessivamente em 

aspectos tecnológicos e afastam-se dos aspectos humanos da informação (DAVENPORT, 

1998). 

A formação de uma equipe técnica requer atenção para fatores que vão além da 

especialização técnica. É necessário estimular a criação de fontes e canais de informação, 

além de programas que captem as necessidades dos usuários e possam melhor atendê-los. 

―Em certo sentido, os profissionais que trabalham em uma ótica ecológica tornam-se 

missionários, constantemente preocupados em recrutar novos membros e em proporcionar 

serviços inovadores a seus clientes, antes mesmo que eles peçam‖ (DAVENPORT, 1998, p. 

150). 

Existe uma proatividade necessária à formação de uma boa equipe de 

informação. A ideia defendida por Davenport (1998) requer que os profissionais da 

informação, em uma unidade ecológica, prevejam as necessidades de seus usuários e busquem 

satisfazê-las antes mesmo da solicitação. O autor destaca, ainda, que o mercado disponibiliza 

diversas opções de meios de comunicação e que cabe aos profissionais da informação decidir 

quais os mais adequados (DAVENPORT, 1998). 

Destaca-se ainda a importância de uma avaliação da estrutura de gerenciamento 

informacional, pois aspectos como mecanismo de coordenação, fornecedores de informação, 

grupos encarregados de gerenciar informações precisam ser alinhados à realidade da 

instituição. Sabendo que uma empresa não é imutável, o gerenciamento informacional precisa 

acompanhar essa mudança.   

 

3.2.5 Processos de administração informacional 

 

O processo de gerenciamento da informação elaborado por Davenport (1998) 
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permite a aplicação em ambientes organizacionais específicos. Para o autor: 

Há duas maneiras básicas de enxergar os processos informacionais. Em primeiro 

lugar, podemos discutir qual é o processo principal. Para começar a considerar as 

diversas demandas desse tipo de gerenciamento, é útil identificar as atividades 

básicas que geram essas demandas (DAVENPORT, 1998, p. 174). 
 

Com a elaboração de um processo genérico de gerenciamento da informação, é 

possível aplicar o método em diversos ambientes organizacionais que trabalham com 

diferentes informações. 

―Em segundo lugar, podem-se analisar processos mais específicos, 

particularmente dependentes da informação‖ (DAVENPORT, 1998, p. 174). Em um processo 

genérico para gerenciamento da informação o autor, destaca quatro passos, que são ilustrados 

na Figura a seguir: 

Figura 2 - O processo de gerenciamento da informação 

 
                              Fonte: adaptado de Davenport (1998, p. 175) 
 

O primeiro passo consiste na determinação das exigências da informação e 

envolve conhecimento sobre usuários e colaboradores da organização. A Ecologia da 

Informação diferencia-se de outras formas da gestão da informação por defender que questões 

políticas, psicológicas, culturais e estratégicas são determinantes para uma boa Gestão da 

Informação, não estando, portanto, centrada na tecnologia. Assim, para alcançar o primeiro 

passo de um modelo gerencial genérico, é importante contar com uma equipe diversificada 

que compreenda aspectos que perpassam a utilização de máquinas (DAVENPORT, 1998). 

Em um ambiente ecológico, o gerente deve reconhecer quais informações – 

incluindo as não estruturadas – são mais importantes para a empresa. Davenport (1998) 

afirma que a informação não estruturada envolve notícias, ideias e até mesmo rumores e 

fofocas. Para o autor, esse tipo de informação ―fornece o contexto e a riqueza que torna mais 

valioso os dados concretos‖ (DAVENPORT, 1998, p. 179). 
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Inicialmente, é preciso estabelecer as exigências da informação de uma 

organização. Para isso, é necessário entender como os colaboradores percebem o ambiente 

organizacional e quais são suas reais necessidades dentro desse ambiente. É preciso estar 

alerta ao fato de que a necessidade da informação nem sempre está relacionada à sua grande 

quantidade, mas sim ao conteúdo correto no momento adequado (DAVENPORT, 1998). 

No segundo passo de um gerenciamento da informação genérico, Davenport 

(1998) trata da obtenção da informação. Essa etapa é realizada após a definição de qual 

informação é necessária ao processo de gerenciamento. Aqui, três atividades são necessárias: 

exploração de informações, classificação da informação, formatação e estruturação. 

Para uma eficaz obtenção de informações, é necessário aliar buscas automatizadas 

e humanas por informações. É comum que essa etapa seja realizada por bibliotecários, 

fazendo uso de tecnologias informacionais. A equipe responsável pela exploração da 

informação deve reunir conteúdo útil para a empresa, bem como ajudar a solucionar 

problemas e conquistar novos mercados, sempre com a informação como base para tomada de 

decisões. Uma exploração Ecologia da Informação considera que ―a seleção eletrônica agrega 

pouco valor à informação se não houver filtragem de dados‖ (DAVENPORT, 1998, p. 183).  

Nesse sentido, diferencia-se das demais formas de gerenciamento da informação, 

pois considera fundamental a participação humana no processo de exploração informacional.  

A classificação da informação consiste em estruturá-la de forma compreensível, 

de modo que facilite o entendimento por parte do interessado. A maneira como a informação 

deve ser classificada não é definida por Davenport (1998), mas o autor defende uma 

abordagem objetiva e racional. Além disso, recomenda que algumas perguntas sejam 

realizadas com a finalidade de decidir qual a melhor forma de classificação da informação: 

 Que comportamento individual deve ser otimizado por um determinado 

esquema de classificação e por um mecanismo de armazenagem? 

 Que comportamento individual relativo à informação será otimizado por um 

esquema específico de classificação e armazenamento? 

 Que informação deve ser classificada? Alguma estrutura a conduziria a uma 

categoria natural? 

 Pode a organização ‗emprestar‘ um esquema preexistente (SIC, Dewey Decimal 

System) sem prejudicar substancialmente os objetivos da administração 

informacional? 

 Como o esquema classificatório será mantido e atualizado? (DAVENPORT, 

1998, p. 186) 

 

As respostas dadas a essas perguntas devem servir como base para a escolha do 

sistema de classificação que será adotado pela equipe. A formatação e estruturação das 

informações consistem em garantir àquele que necessita da informação a encontre com maior 

eficiência. Para tanto, é necessário colocar cada informação no formato correto e atrativo 
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(DAVENPORT, 1998). 

No terceiro passo do gerenciamento da informação está a distribuição. Toda 

organização possui quantidades significativas de informação, mas a distribuição delas não é 

destinada a todos. Existem, naturalmente, aquelas que devem ser divulgadas largamente para 

cada indivíduo que integre a organização, outras são apropriadas somente para ocupantes de 

cargos e funções específicas. Nesse sentido, o aspecto de distribuição da informação deve 

levar em consideração quem é o recebedor e qual informação é realmente necessária para ele.  

Por fim, tem-se o uso da informação, em que a equipe de gerenciamento busca 

garantir que a informação que chegou até o indivíduo será utilizada. Após todo o processo de 

aquisição, seleção e distribuição, é importante que a informação seja utilizada. 

 

3.2.6 Arquitetura da informação 

 

Arquitetura da informação é um modelo, conceito ou conjunto de informações 

utilizadas para definir como organizar um sistema maior de forma que ele se torne 

compreensível. 

O alto nível de dispersão da informação nas organizações eleva a necessidade de 

uso da arquitetura da informação. Davenport (1998) afirma que a arquitetura da informação é 

importante, mas que precisa passar por ajustes, visto que arquitetos da informação raramente 

se posicionam de forma favorável à mudança, além de habitualmente fazerem uso de 

linguagem incompreensível para maior parte das pessoas que não são de TI.  

Para o referido autor, é fundamental que analistas de TI entrevistem os gerentes 

das empresas, a fim de detectar suas reais necessidades e, consequentemente, desenvolver 

arquiteturas da informação personalizadas para cada realidade organizacional. O autor alerta 

ainda para a necessidade de planejar classes específicas de informação, e não buscar uma 

arquitetura da informação que seja geral e aplicável para toda a organização.  

Sobre o mapeamento da informação, Davenport (1998) afirma que funciona como 

um guia do ambiente informacional, pois descreve a localização da informação desejada e o 

profissional que é responsável por ela. Durante o processo de mapeamento da informação e 

identificação dos responsáveis por ela, é imprescindível buscar colaboração com esse 

profissional, pois a relutância que ele possa ter no compartilhamento da informação pode 

prejudicar todo esforço realizado para mapeá-la e, consequentemente, atrapalhar a gestão da 

informação em toda a organização.  
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3.3 Levantamento de estudos em ecologia da informação em cursos stricto sensu no 

Brasil, à luz da BDTD e Catálogo de Teses e Dissertações da Capes 

 

Diferente da gestão da informação, em sua colocação mais generalizada, a 

ecologia da informação tem pouca representatividade no cenário nacional. Ao utilizar uma 

busca no Catálogo de Teses e Dissertações da Capes, com delimitação temporal de 2008 a 

2018 e uso do termo ecologia da informação entre aspas, foi possível recuperar sete 

resultados, dos quais dois foram defendido em um curso de doutorado e outros seis em cursos 

de mestrado.  

O resultado dessas buscas vai ao encontro do estudo publicado Wang et al. 

(2017), no qual os autores afirmam que a abordagem ―ecologia da informação‖ vem sendo 

gradualmente aceita pelo público e o número de pesquisas em ecologia da informação tende a 

aumentar gradativamente. Ainda de acordo com Wang et al. (2017), os artigos sobre ecologia 

da informação, que se encontram indexados na base Web of Science, possuem em média 13,20 

citações e índice h
5
, médio, de 22. Os dados, segundo os autores, revelam que se trata de um 

campo ainda em crescimento.  

Pesquisas em ecologia da informação estão sendo produzidas principalmente em 

países desenvolvidos, representados pelos EUA, enquanto os países em desenvolvimento 

apresentam baixa representatividade em pesquisas relacionadas ao tema (WANG et al., 2017). 

Assim, coloca-se em evidência a necessidade de explorar e desenvolver a temática 

em nível nacional. 

 

3.4 Considerações 

 

Este capítulo traz uma visão geral do que seja a ecologia da informação, na 

percepção de Davenport (1998). Aborda a visão holística que o autor entende como 

fundamental no processo de gerenciamento da informação, e aponta os principais 

componentes de uma organização ecológica. Não menos importante é a questão que trata das 

                                                 
5
 O índice-h consiste no número de artigos publicados que receberam citações maiores ou iguais a esse número e 

pode ser aplicado tanto para pesquisadores individuais ou grupos de pesquisadores, como para periódicos. Por 

exemplo, um pesquisador que possui um índice-h de 10, implica-se que tenha publicado pelo menos 10 artigos 

que receberam 10 ou mais citações desde sua publicação ou disponibilização (publish ahead). Com uma 

conceituação bem próxima da medida de tendência central conhecida como mediana, o índice-h não é 

influenciado pelos extremos, como, por exemplo, acontece com a média de citações por artigo publicado. Tal 

como acontece com sua medida básica ou unidade fundamental – a citação –, o índice-h deve ser contextualizado 

por área ou subárea de conhecimento para efeito de comparações ou interpretação dos resultados (ARAÚJO, 

SARDINHA, 2011, p. 359) 
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dificuldades que se possa encontrar para a implantação do modelo de Davenport (1998). 

Contudo, ressalta-se que essa não pode ser uma desculpa para a sua não implementação, uma 

vez que o próprio pesquisador afirma desconhecer uma empresa que tenha implantado uma 

gestão ecológica de forma plena.  
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4 METODOLOGIA DO ESTUDO  

 

Neste capítulo, apresenta-se a metodologia utilizada na construção e 

desenvolvimento deste trabalho. Ocorre uma divisão em dois tópicos, que respectivamente 

abordam os procedimentos técnicos utilizados durante a realização da pesquisa, bem como 

sua classificação metodológica, e, em seguida, a enumeração das etapas do método proposto 

contendo breve descrição de cada etapa.  

 

4.1 Metodologia da pesquisa 

 

A pesquisa científica, segundo Leite (2004, p. 36), é ―uma atividade ou um meio 

para se elaborar as teorias científicas, partindo do conhecimento empírico, da observação dos 

fenômenos ou fatos em geral [...]‖. Durante o desenvolvimento de uma pesquisa, é 

fundamental o uso de uma metodologia científica que, de acordo com Prodanova e Freitas 

(2013, p. 14), é a ―aplicação de procedimentos e técnicas [...] para construção do 

conhecimento como o propósito de comprovar sua validade e utilidade nos diversos âmbitos 

da sociedade‖. A metodologia científica garante veracidade, cientificidade e confiabilidade à 

pesquisa.  

Ganga (2012) classifica a metodologia científica quanto aos seus propósitos, 

natureza dos seus resultados, abordagem da pesquisa e procedimentos técnicos.  

No que diz respeito à natureza, esta pesquisa classifica-se como aplicada, pois tem 

por objetivo gerar conhecimento que permita a aplicação de uma solução para um problema. 

(SILVA, 2004). Nas palavras de Ganga (2012, p. 206), a pesquisa aplicada ―[...] procura gerar 

conhecimentos para a aplicação prática, dirigidos à solução de problemas específicos‖. 

Adaptar um modelo de gestão da informação fundamentado na abordagem da ecologia da 

informação, para o sistema de bibliotecas de uma Instituição Federal de Ensino Superior 

(IFES) é o objetivo desse trabalho. Desse modo, quanto aos objetivos, assume a característica 

de pesquisa descritiva, pois descreve as características de determinada realidade e faz uso de 

técnicas padronizadas de coleta de dados (GIL, 1996; VERGARA, 2009). 

Considerando a forma de abordagem, este estudo tem características qualitativas e 

quantitativas. No primeiro caso, não se busca regularidade ou resultados matemáticos e/ou 

estatísticos, mas sim uma compreensão dos agentes e dos fenômenos que os levaram a agir de 

determinada forma. ―O papel do pesquisador na abordagem qualitativa é obter informações do 

fenômeno segundo a visão dos indivíduos, bem como observar e coletar evidências que 

possibilitem interpretar o ambiente em que a problemática ocorre‖ (GANGA, 2012, p. 210), 
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portanto, a característica quantitativa que essa pesquisa assume está relacionada à aplicação 

de questionários e sua análise estatística.  

A pesquisa quantitativa permite a confirmação e quantificação, de forma 

estatística, das relações existentes entre variáveis da pesquisa que influenciam o fenômeno 

estudado. Neste tipo de pesquisa, considera-se que tudo pode ser quantificável (GANGA, 

2012; PRODANOV; FREITAS, 2013). 

Aproximar-se do objeto para realização de uma pesquisa exige, por parte do 

pesquisador, adoção de procedimentos técnicos. Assim, o presente estudo faz uso da pesquisa 

bibliográfica, que ―procura explicar um problema a partir de referências teóricas publicadas 

em documentos‖ (GANGA, 2012, p. 212), da pesquisa documental, conceituada por Silva 

(2004) como sendo aquela que é desenvolvida a partir de documentos que ainda não 

receberam tratamento analítico, e, por fim, da pesquisa participante, visto que a aplicação dos 

parâmetros da ecologia da informação ocorreu no local de trabalho da autora deste estudo.  

Em dois diferentes momentos deste estudo far-se-á uso de questionários. No 

primeiro momento, com objetivo de realizar um diagnóstico sobre a percepção dos servidores 

lotados em bibliotecas públicas universitárias de uma IES, e no segundo momento para, junto 

aos servidores ocupantes de cargo de direção e chefia de uma biblioteca universitária, 

estabelecer as diretrizes necessárias para o desenvolvimento e propor a validação do modelo 

de gestão da informação baseado na abordagem de Davenport (1998). 

O quadro 7 faz uma síntese da metodologia proposta neste estudo com aqueles 

previsto por Ganga (2012). 
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Quadro 7 – Classificação do estudo, de acordo com Ganga (2012) 

Aspecto Classificação de Ganga 
Classificação do 

presente estudo 

Propósitos 

(objetivos) da 

pesquisa 

 Exploratória 

 Descritiva 

 Preditiva 

 Explicativa 

 Ação 

 Avaliação 

 Descritiva 

Natureza dos 

resultados 

 Pesquisa básica 

 Pesquisa aplicada 

 Pesquisa aplicada 

Abordagem da 

pesquisa 

 Qualitativa 

 Quantitativa 

 Qualitativa e quantitativa 

 

Procedimentos 

técnicos* 

 Pesquisa bibliográfica 

 Desenvolvimento teórico 

conceitual 

 Pesquisas experimentais 

 Survey 

 Modelagem e simulação 

 Estudo de caso 

 Pesquisa-ação 

 Bibliográfica 

Fonte: Adaptado de Cunha (2017, p. 54) 

*Ganga (2012) não aborda a pesquisa documental nem participante.  

 

Porém, o autor não menciona a pesquisa documental nem a pesquisa participante 

em suas pesquisas, por este motivo, essas classificações não foram inseridas no quadro, mas 

estão baseadas em autores como Boterf (1999) e Brandão (1999). A fim de facilitar o 

entendimento geral deste estudo apresenta-se na Figura 3 o desenho estrutural deste estudo.  
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Figura 3 - Desenho estrutural deste estudo 

  

 

 

                      Fonte: Adaptado de Cunha (2017, p. 55) 

 

A Figura 3 ilustra de forma sintetizada a estrutura da pesquisa e aponta uma lógica 

entre o problema e a solução dele, contudo, o desenvolvimento do método proposto é 

primordial para o alcance dos objetivos. Sobre o assunto, discorre-se na próxima seção.  

 

4.2 Método proposto 

 

Propõe-se o desenvolvimento deste trabalho em cinco etapas (Figura 4). A 

primeira consiste na apresentação da instituição alvo do estudo, na qual serão descritos seus 

aspectos gerais e detalhadas as particularidades organizacionais do Sistema de Bibliotecas da 
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UFC. Na segunda etapa será definida a população e a amostra da pesquisa. Em seguida, far-

se-á uma adaptação do modelo Informacional de Davenport (1998) para bibliotecas 

universitárias de IFES. Durante a quarta etapa, será feita uma proposição de validação do 

modelo adaptado de Davenport (1998) no local do estudo e, por fim, na quinta etapa, será 

feita a análise de proposição da validação.  

Figura 4 – Esquema das etapas do método proposto 

 

     Fonte: dados da pesquisa 

 

As etapas ilustradas na Figura 4, serão explicadas com maiores detalhes nas 

seções seguintes.  

 

4.2.1 Etapa 1 - Descrever e caracterizar  a unidade objeto do estudo, com base em 

questionário aplicado aos servidores 

 

Nesta etapa, apresenta-se a Instituição Federal de Ensino Superior e a biblioteca 

escolhida para a realização deste estudo. Mediante pesquisas em portarias, livros, bases de 

dados, sites institucionais, aplicação de questionário e outras fontes de pesquisa, será 

realizado um breve histórico institucional e apresentado um panorama da ecologia da 

informação, na percepção dos servidores. Esta etapa tem como objetivo obter informações 

que contextualizam a pesquisa dentro da organização e que subsidiem dados que serão 

coletados nas próximas etapas. Trata-se também de uma etapa necessária para aqueles que se 

dedicam ao estudo da ecologia da informação, visto que, para desenvolvimento deste modelo 

de gestão, é imprescindível que o meio organizacional seja conhecido como um todo 

(DAVENPORT, 1998). 
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Foi aplicado um primeiro questionário, que tinha por objetivo identificar a 

percepção dos servidores lotados em bibliotecas de uma IFES, acerca da ecologia da 

informação, em seus ambientes de trabalho. O objetivo do questionário é investigar a 

percepção dos servidores sobre a organização e gerenciamento da informação, levando em 

consideração a abordagem ecológica proposta por Davenport (1998). 

 

4.2.2 Etapa 2 - Definir população e amostra da pesquisa 

 

Foi realizado apontamento de informações relativas à caracterização do universo 

da pesquisa, apresentando dados sobre número de participantes e demais informações 

envolvidas nesse contexto de caracterização. 

 

4.2.3 Etapa 3 - Adaptação do modelo Informacional de Davenport (1998) 

 

Para Davenport (1998), o ambiente informacional é o fulcro de uma abordagem 

ecológica, e é nesse ambiente que é orientada esta pesquisa. Desse modo, nesta etapa far-se-á 

uma adaptação de cinco dos seis componentes do ambiente informacional tratado Davenport 

(1998). Quais sejam: a estratégia informacional, a política da informação, a cultura e o 

comportamento, a equipe especializada, os processos da informação. A parte do trabalho de 

Davenpor (1998) que trata da arquitetura da informação foi retirada desse estudo por exigir 

conhecimentos fogem a área de formação da pesquisadora. Nesta etapa, será desenvolvido um 

modelo de ecologia da informação voltado para a bibliotecas de IFES, de um modo geral. O 

processo de construção desse modelo dar-se-á a partir da apresentação dos resultados obtidos, 

com a aplicação do questionário à servidores ocupantes de cargos de chefia e direção em 

bibliotecas de IFES. A parceria com estes gestores visa à construção de um modelo que possa 

ser aplicado em bibliotecas de IFES.  

4.2.4 Etapa 4 – Proposição de validação do modelo adaptado de Davenport (1998) 

 

Com base na adaptação do modelo realizado na terceira etapa desse projeto, é 

feita uma proposição de validação com proposta de aplicação na Biblioteca Central do 

Campus do Pici (BCCP). 

 

4.2.5 Etapa 5 - Análise da proposição do modelo de gestão desenvolvido, a partir de 

Davenport (1998) 
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Analise critica da proposição de validação do modelo de gestão ecológica, 

adaptado de Davenport (1998) dentro de uma biblioteca universitária, e verificação da 

viabilidade de sua implantação definitiva.  

 

4.3 Considerações  

 

O cumprimento das etapas do método proposto é uma garantia do alcance dos 

objetivos desta pesquisa, conforme correção estabelecida no quadro 8. 

Quadro 8 – Correlação entre objetivos e etapas da pesquisa 

PROBLEMA DA PESQUISA 

Como as práticas desenvolvidas pelos docentes e discentes, por meio das ações de extensão na 

Educação Superior do Instituto Federal do Ceará, contribuem para a formação do aluno na 

perspectiva da responsabilidade social? 

OBJETIVO 

GERAL 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

ETAPA ONDE O OBJETIVO FOI 

ALCANÇADO 

Desenvolver um 

modelo de gestão da 

informação baseado 

na obra Ecologia da 

Informação, de 

Davenport (1998), 

para a biblioteca 

universitária de uma 

Instituição Federal 

de Ensino Superior 

(IFES). 

 

1. Verificar a percepção dos 

servidores sobre a gestão 

ecológica da informação na 

unidade objeto de estudo. 

Etapa 1 - Descrever a unidade objeto de 

estudo. 

Etapa 2 - Definir a população da 

pesquisa 

2. Definir parâmetros para 

aplicação da ecologia da 

informação na biblioteca de uma 

IFES. 

Etapa 1 - Descrever a unidade objeto de 

estudo. 

Etapa 2 - Definir a população da 

pesquisa. 

Etapa 3 - Adaptação do modelo 

Informacional de Davenport (1998) 

3. Realizar uma proposição de 

validação de modelo de gestão 

ecológica da informação, com 

adaptações, do modelo de 

Davenport (1998), baseado na 

aplicação de questionários. 

Etapa 4 -  Proposição de validação do 

modelo adaptado de Davenport (1998). 

Etapa 5 - Análise da proposição 

desenvolvida. 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Com a utilização do método descrito a pesquisa terá resultados com maior 

credibilidade e será possível futuras extensões e atualizações da dissertação. Esse capítulo, 

portanto, é não só uma descrição de como será desenvolvido esse estudo, mas um 

compromisso com a veracidade, confiabilidade, credibilidade e validação da pesquisa 

científica. 
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5 APLICAÇÃO DO MÉTODO PROPOSTO  

 

Neste capítulo, coloca-se em prática a metodologia e o método idealizado no 

capítulo anterior, de modo que haja coerência entre os objetivos propostos, o procedimento a 

ser seguido e os resultados esperados.  

 

5.1 Etapa 1 - Caracterização da unidade objeto do estudo 

 

O objeto de estudo desta dissertação é o Sistema de Bibliotecas da Universidade 

Federal do Ceará (UFC). Situada na região Nordeste do Brasil, a UFC é vinculada ao 

Ministério da Educação e integra a administração pública indireta na forma de autarquia 

educacional. Ou seja, trata-se de uma instituição que possui autonomia administrativa para 

desenvolver suas atividades típicas (BRASIL, 1967). 

Criada por intermédio da Lei Federal n.º 2373, de 1954, a instituição passou por 

grandes transformações, e hoje é composta por sete campi em funcionamento, que cobrem 

quase todas as áreas do conhecimento. Para tanto, a IFES necessita de um grande quantitativo 

de servidores, que em agosto de 2018 somavam 5.411 servidores efetivos, entre técnicos e 

docentes, e mais 165 docentes substitutos/visitantes (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

CEARÁ, 2018). 

O sistema de bibliotecas integra uma parte importante da IFES. Atualmente, 

composto por 19 bibliotecas – das quais 14 (quatorze) estão localizadas na capital cearense e 

outras cinco no interior do estado – o sistema de bibliotecas da Universidade Federal do Ceará 

prima por um trabalho harmônico entre todas as unidades, sem, contudo, desrespeitar as 

particularidades de cada uma. O sistema de bibliotecas, ou simplesmente BU, tem dentre seus 

valores: ―excelência; ética profissional; gestão democrática; inclusão social; inovação, 

respeito à diversidade; responsabilidade sócio informacional; sustentabilidade social; 

transparência; e valorização do ser humano‖ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, 

2016). Atualmente, a BU é composta pela diretoria e quatro divisões – Divisão de 

Coordenação de Bibliotecas; Divisão de Acervo e Representação da Informação; Divisão de 

Preservação do Acervo; Divisão de Tecnologia da Informação –, além das 18 bibliotecas já 

citadas o sistema conta ainda com Comissões Especializadas de Estudo, que possuem 

diferentes enfoques. Essas, por sua vez, são elencadas por Bezerra et al. (2014) como sendo as 

comissões de acervo, acessibilidade, catalogação, educação de usuários, eventos, 

normalização, serviços e de pessoal.  
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As Comissões Especializadas do Sistema de Bibliotecas exercem um importante 

papel no que diz respeito à produção, divulgação e organização de informações, e foram 

regulamentadas em 27 de setembro de 2017, quando a direção da Biblioteca Universitária 

oficialmente institui e nomeou os membros das respectivas comissões.  

Apesar de a oficialização ocorrer de modo tardio, sabe-se que algumas delas 

funcionam verdadeiramente há mais de uma década. Tem-se, respectivamente: a Portaria n.º 

24/2017/BU, que institui a ―Comissão de Acervo do Sistema de Bibliotecas da Universidade 

Federal do Ceará, responsável pelo estudo e análise de questões relativas à avaliação, 

preservação, manutenção e atualização das coleções das bibliotecas‖ (não paginado); a 

Portaria n.º 25/2017/BU, para instituição da Comissão de Acessibilidade que é ―responsável 

pelo estudo e proposição de políticas e ações voltadas à melhoria das condições de 

acessibilidade física, tecnológica e, sobretudo, de conteúdo nas bibliotecas‖ (não paginado); a 

Portaria n.º 26/2017/BU, que institui a Comissão de Catalogação, que tem como 

responsabilidade principal a ―elaboração de políticas de representação temática e descritiva da 

informação e apresentação de alternativas visando à eliminação de inconsistências no catálogo 

eletrônico do acervo das bibliotecas‖ (não paginado).   

A Comissão de Educação de Usuários foi instituída pela Portaria n.º 27/2017/BU, 

e tem como principal responsabilidade o ―estudo e desenvolvimento da política de educação 

de usuários e pela promoção da competência em informação na Universidade‖ (não 

paginado). A Comissão de Eventos foi instituída pela Portaria n.º 28, de 27 de setembro de 

2017, com a finalidade de ―promoção de atividades técnicas, científicas e/ou culturais‖ (não 

paginado). Por fim, e não menos importante, temos a Comissão de Pessoal instituída pela 

Portaria n.º 29/2017/BU, com a principal responsabilidade de desenvolver ―estudo de 

temáticas pertinentes à gestão de pessoas, bem como pelo acompanhamento da produção 

científica e do perfil de capacitação e qualificação dos servidores‖ (não paginado). 

Juntas as comissões reúnem um rico capital intelectual da BU, que contribuem 

para a solidificação de um sistema de bibliotecas por meio de atividades pautadas na literatura 

científica, disseminam constantemente o aprendizado e as vivências de suas áreas 

especializadas de estudo, e também contribuem significativamente para a elaboração de 

políticas, regras e procedimentos técnicos que são adotados pelo sistema. As comissões, 

constantemente, geram novos conhecimentos para a instituição.  A participação nestas não 

garante ao servidor um Cargo de Direção (CD) ou Função Gratificada (FG); contudo, é 

comum que servidores que já possuem FG ou CD participem das comissões, e ainda o 

http://www.biblioteca.ufc.br/wp-content/uploads/2017/10/portaria-28-bu.pdf
http://www.biblioteca.ufc.br/wp-content/uploads/2017/10/portaria-28-bu.pdf
http://www.biblioteca.ufc.br/wp-content/uploads/2017/10/portaria-28-bu.pdf
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resultado dos trabalhos por elas desenvolvidos sejam significativamente considerados, pela 

direção, para as tomadas de decisões. 

 Atualmente, o sistema de biblioteca é composto por 137 servidores. O sistema de 

bibliotecas não adota a gestão ecológica da informação de modo declarado, mas é perceptível 

que há semelhanças entre o modelo proposto por Davenpor (1998) e o atual modelo de gestão 

implantado no sistema.  

Não só o sistema de bibliotecas da UFC, mas a instituição como um todo carece 

de estudos e práticas voltados para a ecologia da informação. Ao retornamos aos quadros 3 e 

4, em que se analisa as produções cientificas brasileiras de teses e dissertação no âmbito da 

BDTD e da CAPES, é possível perceber que a Universidade Federal do Ceará (UFC) e, 

consequentemente, o seu sistema de bibliotecas, recebe pouco destaque quando se trata do 

quantitativo de trabalhos defendidos na pós-graduação sobre o tema em questão. A IES segue 

com apenas duas dissertações defendidas, segundo a BDTD. Fazendo uma análise do trabalho 

recuperado, observa-se que Freitas (2014) defendeu a dissertação no Programa de Pós-

graduação em Administração e Controladoria, mais especificamente no Mestrado Profissional 

em Administração e Controladoria.  

A referida dissertação abordou questões ligadas às estratégias do governo 

eletrônico e governança em TI, e teve como objetivo ―investigar como as estratégias de 

Governo Eletrônico influenciam as ações de Governança de TI em órgãos e entidades do 

poder executivo do Estado do Ceará‖ (FREITAS, 2014, p. 22). Contudo, na dissertação em 

questão, o termo ―gestão da informação‖ sequer chega a ser mencionado. Ocorre, porém, que 

no preenchimento dos metadados do Repositório Institucional da UFC, o descritor ―Gestão da 

Informação‖ foi inserido no campo palavras-chave, remetendo a uma falsa recuperação da 

informação. 

O segundo trabalho que a BDTD aponta como sendo uma dissertação que trata da 

Gestão da Informação, defendida na UFC, refere-se ao estudo intitulado ―Estudo Avaliativo 

de dois cursos de Educação Física no Município de Fortaleza via teoria da gestão da 

informação e do conhecimento‖, de autoria de Dias (2010), cujo objetivo principal é: ―avaliar 

comparativamente a gestão da informação e do conhecimento dos cursos de educação física 

em uma instituição particular e outra pública‖ (DIAS, 2010, p. 5). A autora aborda a teoria da 

Gestão da Informação e o seu desenvolvimento para, em seguida, desenvolver uma pesquisa 

do conteúdo no âmbito educacional. Portanto, a BDTD indica que a UFC possui duas 

dissertações que abordam a gestão da informação, quando, de fato, somente uma foi 
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defendida na última década, revelando, desse modo, a necessidade de mais desenvolvimento 

do tema no cerne dessa instituição.  

Faz-se latente, portanto, a necessidade da realização de um estudo que explore as 

questões ligadas à Gestão da Informação na UFC – mais especificamente no sistema de 

bibliotecas –, não só pela ausência de estudos anteriores, mas pela relevância do tema para o 

contexto de uma unidade de informação.  

Diante da ausência de registros informacionais sobre a gestão da informação e 

mais especificamente a ecologia da informação na UFC e em seu sistema de bibliotecas, 

optou-se pela aplicação de um questionário estruturado (APÊNDICE A), que se utiliza da 

escala de mensuração multi-item junto aos servidores do sistema. A aplicação do questionário 

justifica-se para que a caracterização da unidade de estudo não esteja ligada somente à 

percepção da pesquisadora, mas sim devidamente embasado e comprovado. Assim, deu-se 

prosseguimento à pesquisa conforme as exigências do rigor metodológico. O principal 

objetivo da aplicação do questionário é averiguar qual a percepção dos servidores sobre o 

gerenciamento da informação, considerando a abordagem ecológica, no sistema de biblioteca 

da UFC.  

 

5.1.1 Descrição e caracterização d a unidade objeto do estudo, com base em questionário 

aplicado aos servidores 

 

O questionário aplicado é uma adaptação daquele apresentado e sugerido por 

Davenport (1998), mas que, por ter sofrido algumas alterações, houve a necessidade de ser 

submetido a um primeiro pré-teste em dois diferentes sistemas de bibliotecas de IFES, uma no 

Nordeste e outra no Sudeste do país. A aplicação do pré-teste teve como objetivo a validade 

da alternativa das respostas, a coerência entre o objetivo da pesquisa e as questões propostas, 

qual a cognição necessária aos respondestes e avaliar como a descrição das alternativas pode 

facilitar o entendimento do questionário, entre outros. Após a realização de ajustes, um 

segundo pré-teste foi aplicado em outros dois diferentes sistemas de bibliotecas de IFES, 

dessa vez nas regiões Norte e Centro-Oeste do país.  

Quanto ao questionário, era composto por 27 questões e dividido em oito blocos, 

sendo que o primeiro bloco apresentava esclarecimentos sobre a pesquisa e a caracterização 

do participante voluntário, e do segundo ao sétimo blocos eram compostos por afirmativas 

relacionadas à ecologia da informação, contendo escalas de cinco pontos, com contínuo de 

direção e utilização de ponto neutro.  
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O questionário conta com um ponto neutro na escala de medida que se justifica 

pela complexidade do tema, que pode ser desconhecido por muitos. Além disso, o 

questionário foi aplicado a pessoas com diferentes níveis de escolaridade e atribuições, e por 

mais que as questões consideradas mais complexas apresentassem descrições, preferiu-se 

obter respostas neutras em vez de quaisquer outras respostas aleatórias, dadas por quem não 

tinha condições de opinar sobre as afirmativas feitas no instrumento. E, por fim, o último 

bloco de questões, destinado aos comentários gerais que o participante voluntário poderia ter 

interesse em destacar, e ainda a opção de receber ou não o resultado da pesquisa após a sua 

conclusão.  

O questionário foi elaborado utilizando a ferramenta Google Forms, e  enviado 

aos 137 servidores que são lotados em uma das bibliotecas da IFES objeto deste estudo. O 

objetivo era coletar a opinião de 90 voluntários, mas somente 67 servidores concordaram em 

participar da pesquisa. Assim, o resultado alcançado representa uma margem de confiança de 

90% e erro amostral de 8%.   

Para calcular o nível de confiança da amostra desse primeiro questionário, foi 

usada a seguinte fórmula: 

 

Em que: 

 

N = tamanho da população 

e = erro amostral (porcentagem no formato decimal)   

z = escore 1,65 

p = probabilidade de insucesso 

 

Assim, para uma população de 137 servidores, para se obter um nível de confiança de 90% 

com margem de erro de 8%, era necessária a coleta de dados com a participação 60 

voluntários, a pesquisa contou com a participação efetiva de 67 respondentes. 

Foi realizada uma análise descritiva dos resultados do questionário um 

(APÊNDICE A). Fez-se uso de tabelas de contingência para melhor registro das observações, 

pois se trata de uma metodologia indicada para observações independentes de duas ou mais 

variáveis aleatórias, normalmente qualitativas. 
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Supondo que se tenham duas variáveis de uma população, A e B, e se quer 

relacioná-las com outras duas variáveis C e D. Retirando-se uma amostra aleatória desta 

população, uma tabela de contingência conteria as frequências em cada classe da seguinte 

forma: 

Tabela 1 - Exemplo de tabela de contingência 

 
                                                               Fonte: dados da pesquisa. 

 

Observou-se que 68 voluntários responderam ao questionário e destes, 67 tiveram 

suas respostas analisadas e, um não concordou em responder o questionário voluntariamente 

e, assim, não o fez. Com isso, a característica dos respondentes em relação à idade é descrita 

na Tabela 2.  

Tabela 2 - Frequências e Porcentagens das idades 

 
                                 Fonte: dados da pesquisa. 

 

A variável idade, do modo como foi coletada, é uma variável quantitativa e 

contínua. Para uma melhor descrição desta variável foi feita uma distribuição de frequências 

de modo que agora se têm faixas etárias, que é uma variável qualitativa ordinal. Para a 

distribuição de frequências foi utilizado o método de Sturges. Este método relaciona os 

tamanhos dos intervalos de classes a partir da extensão dos dados e seu cálculo é feito 

baseado na seguinte expressão: 

 

Em que  
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• k é o número de classes 

• n é tamanho na amostra 

Ou seja, 

 

 

Como se tem que k _ 7 tem 7 classes de distribuições de frequência (ou faixas 

etárias), que podem ser observadas a seguir na Tabela 2. 

A média de idade dos voluntários é de 43 anos. A maior frequência de voluntários 

está na segunda classe, que compreende a faixa etária de 31 até 35 anos. Observa-se também 

que a mediana se encontra na quarta classe, que compreende a faixa etária de 41 até 46 anos. 

Ao analisar o quesito escolaridade foi possível identificar que nenhum dos 

voluntários possui apenas o Ensino Fundamental e que estes também não possuem Doutorado 

ou Pós-doutorado. O grupo que mais se destaca é o de mestres com 46,27% dos voluntários. 

Tabela 3 - Frequências e Porcentagens do Nível de Escolaridade 

 
                    Fonte: dados da pesquisa. 

 

Foi possível observar que o nível de escolaridade se mostra como uma variável 

que contribui para que o respondente voluntário se posicione, pois quanto mais alto o nível de 

escolaridade, mais o servidor toma posicionamento (positivo ou negativo) acerca das 

afirmações do questionário, conforme se verifica nas próximas tabelas.  

Tem-se, ainda, a grande quantidade de servidores com Mestrado como um ponto 

positivo para a implementação da gestão ecológica da informação, pois se pressupõe que tais 

servidores já vivenciaram diferentes realidades profissionais e acadêmicas, que despertam 

para a importância da informação e, consequentemente, de um bom gerenciamento desta.  

Os dados da Tabela 4 mostram que o maior número de voluntários ocupa o cargo 

de técnico com nível superior, sendo 74,62% da amostra. 
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Tabela 4 - Frequências e Porcentagens do Cargo Ocupado 

 
          Fonte: dados da pesquisa. 

 

Todos os técnicos de nível superior lotados no Sistema de Biblioteca da UFC são 

ocupantes do cargo de Bibliotecário. 

O questionário também buscou informações sobre o nível hierárquico que os 

voluntários ocupam no Sistema de Bibliotecas da UFC. Os níveis hierárquicos podem ser 

definidos da seguinte forma: estratégico – encarregado de tomar decisões que nortearão os 

rumos que o Sistema de Bibliotecas irá tomar; tático – elabora projetos e planos de ação para 

atingir as estratégias propostas pelo nível estratégico; operacional – executa as decisões 

propostas nos planos de ação. 

  Tabela 5 - Frequências e Porcentagens do nível hierárquico 

 
             Fonte: dados da pesquisa. Legenda: 

1
Sem Função Gratificada ou Cargo de Direção 

 

Davenport (1998) afirma que todos os níveis hierárquicos devem ser envolvidos 

no projeto de ecologia da informação, naturalmente, as decisões estratégicas são tomadas por 

aqueles que ocupam tal nível hierárquico, mas todos os colaboradores devem ser informados 

sobre a gestão ecológica da informação, quando esta for implantada na organização e devem 

ter as participações claramente definidas.  

Os servidores também foram questionados quanto ao tempo de serviço no Sistema 

de Biblioteca da UFC. O resultado é demonstrado na Tabela 6.  

Tabela 6 - Frequências e Porcentagens do Tempo (em anos) de serviço 

 
                                 Fonte: dados da pesquisa. 
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Fez-se uso do método de Sturges para a descrição da variável Tempo de Serviço, assim, tem-

se que: 

 

 

 

 

Em que: 

• k é o número de classes 

• n é tamanho na amostra 

Assim: 

 

A Tabela 6 apresenta a distribuição de frequência do tempo de serviço dos 

voluntários. Observa-se que 38,8% voluntários integram o quadro de funcionários, que estão 

na primeira classe de frequências, que corresponde de 0 a 5 anos de serviço. O tempo médio é 

de 14 anos. 

O grupo é formado, portanto, por servidores que possuem uma trajetória no 

Sistema de Biblioteca da UFC, logo, é esperado que tal grupo estivesse familiarizado com as 

políticas, as diretrizes, as normas e os regulamentos. Acredita-se que o fator tempo de serviço 

contribui de forma favorável para que o voluntário se posicione com mais propriedade acerca 

das afirmativas que são feitas no questionário, proporcionando, acredita-se, maior 

confiabilidade para as respostas.   

Para melhor compreensão dos resultados, foram divididas as 19 questões que 

estão diretamente relacionadas à gestão da informação em seis grupos. 

a) Grupo I – composto por quatro questões relacionadas à estratégia da informação; 

b) Grupo II – composto por três questões relacionadas à política da informação; 

c) Grupo III – composto por três questões relacionadas ao comportamento e cultura; 

d) Grupo IV – composto por quatro questões relacionadas à equipe de informação; 

e) Grupo V – composto por três questões relacionadas aos processos de gerenciamento;  

f) Grupo VI – composto por duas questões relacionadas à arquitetura da informação. 

Cada uma das dezenove questões distribuídas entre estes seis grupos possuía 
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cinco alternativas, quais sejam: discordo totalmente; discordo parcialmente; sem condições de 

opinar; concordo parcialmente; concordo totalmente. 

O questionário indica que quanto maior o grau de concordância com a afirmativa, 

melhor é o desempenho da organização naquele quesito que estava sendo observado. Assim, 

as questões foram analisadas de modo que fosse possível uma visão geral por grupo de 

questões e, também, uma análise de cada questão, considerando os aspectos: nível de 

instrução, cargo ocupado e nível hierárquico.  

Na Tabela 7 se apresenta uma visão geral do Grupo I. Observa-se um nível de 

concordância parcial de 33,95%. Por questão, de fato, nas questões 1,2, e 3 as primeiras e as 

segundas maiores frequências das respostas são: "concordo parcialmente" e "concordo 

totalmente", respectivamente, mas na questão 4 se verifica que a segunda maior frequência é 

"discordo parcialmente". 

Tabela 7 - Quantitativo Geral de Respostas do Grupo I 

 
   Fonte: dados da pesquisa. 

 

Todas as questões do Grupo I foram descritas individualmente, considerando o 

Nível de Instrução dos voluntários e o nível hierárquico que ocupam (VER APÊNDICE C). 

Com exceção da primeira questão do Grupo I, o percentual de servidores que concorda 

totalmente com as afirmativas é o mais alto entre aqueles que possuem Mestrado. A 

justificativa pode residir no fato de que com maior grau de instrução se tem maior 

conhecimento do assunto tratado e de como este se aplica ao Sistema de Biblioteca da UFC.  

No Grupo I, a questão 4 se destaca como sendo a que teve o maior percentual de 

―discordo totalmente‖ com 14,43% (sete) dos servidores, considerando o nível hierárquico 

que ocupam.  
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Tabela 8 - Quantitativo de respostas por nível hierárquico da questão 4 do Bloco I 

 
   Fonte: dados da pesquisa. 

 

A questão 4 afirmava que: ―Os servidores com mais experiência são responsáveis 

pela implementação da estratégia informacional do Sistema de Bibliotecas‖. O fato é que não 

há uma estratégia de informação implantada de forma documentada no Sistema de Biblioteca 

da UFC, é possível que a questão tenha sido confundida com o fato de que nem sempre os 

chefes e os diretores do sistema são pessoas com mais tempo de serviço, contudo, é válido 

destacar que nem sempre a experiência está relacionada ao tempo e que embora a estratégia 

de informação deva ser, preferencialmente, elaborada pela alta gestão, nem sempre é assim 

que ocorre na prática.  

A discordância dos servidores com essa afirmativa pode ser desfeita com debates 

estendidos a todos os níveis operacionais sobre qual é a estratégia da informação da 

organização, como esta foi elaborada e quem tem participação neste processo de elaboração. 

Quando as questões do Grupo I foram analisadas, levando em consideração o 

nível de instrução dos respondentes, a questão 4 também ficou com um percentual de 14,43% 

(nove) que afirmaram ―discordar totalmente‖ da afirmação.  

Em contrapartida, no Grupo I de questões foi a primeira questão analisada, 

considerando o nível hierárquico, que teve a maior frequência de ―concordo totalmente‖, com 

33 servidores marcando esta alternativa (Tabela 9), o que aponta para uma positividade no 

que diz respeito à estratégia de informação da organização. 

Tabela 9 - Quantitativo de respostas por nível hierárquico da questão 1 do Grupo I 

 
    Fonte: dados da pesquisa. 

 

No quadro geral do Grupo II (Política da Informação) se observa que a maior 

frequência entre as respostas dos voluntários foi a opção "concordo totalmente" com 38,80% 

das escolhas (Tabela 10). 
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Tabela 10 - Quantitativo Geral de Respostas por questão do Grupo II  

 
                  Fonte: dados da pesquisa. 

 

O Grupo II trazia afirmativa acerca da política da informação. Em relação ao 

Grupo I, que tratava da estratégia de informação, o Grupo II teve maior percentual de 

concordância entre os servidores, logo, influi-se que a Política de Informação do Sistema de 

Biblioteca da UFC, na percepção dos servidores, possui mais proximidade com a ecologia da 

informação do que as questões relacionadas à estratégia de informação.  

Neste grupo de questões chama a atenção o fato de que, na questão 2, houve um 

destaque para servidores, do nível operacional, que discordaram totalmente da afirmativa. (A 

análise descritiva completa de todas as questões do Grupo II, considerando grau de instrução 

dos servidores, nível hierárquico e cargo que ocupa pode ser vista no Apêndice D).  

Tabela 11 - Quantitativo de respostas por nível hierárquico da questão 2 do Grupo II 

 
      Fonte: dados da pesquisa. 

 

A questão 2 afirma que ―a alta gerência reúne-se em equipe para discutir as 

necessidades corporativas de informação‖, diante do percentual de 7,46%, ou seja, 5 

servidores que discordam totalmente com a afirmativa é importante destacar que Davenport 

(1998) afirma que os debates acerca da política informacional devem ser tratados abertamente 

e que todos os níveis hierárquicos devem ficar informados sobre a estratégia informacional 

adotada na organização. 

A questão 3, do Grupo II, quando analisada, considerando as variáveis nível de 

instrução, nível hierárquico e cargo ocupado obtiveram um percentual de 55,73% das 

respostas. O que infere uma estabilidade positiva nas questões ligadas à política da 

informação dentro do Sistema de Bibliotecas da UFC (Tabelas 30,33 e 36).  
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O Grupo III tratou de aspectos relacionados ao comportamento e à cultura 

organizacional. A tabela 12 sintetiza as informações deste grupo de afirmações.  

Tabela 12 - Quantitativo geral de respostas por questão Grupo III 

 
           Fonte: dados da pesquisa. 

 

De modo geral, o Grupo III teve uma boa avaliação entre os voluntários. Observa-

se no quadro geral deste grupo que a maior frequência entre as respostas dos voluntários foi a 

opção "concordo parcialmente", com 46,27% das escolhas. 

Nesse grupo, a questão que se destacou, negativamente, foi a questão de número 

2, que ao ser analisada, seja considerando o nível de instrução, o nível hierárquico ou o cargo 

ocupado pelos servidores, obteve um percentual de 8.96%, ou seja, uma frequência de 6 

respostas ―discordo totalmente‖ (Apêndice E).  

A questão 2 desse grupo trazia a seguinte afirmação: ―O Sistema de Bibliotecas da 

qual faço parte estabeleceu e documentou os comportamentos informacionais que deseja 

estimular‖. Não é surpresa que tenha sido a afirmação com maior percentual de rejeição, pois 

de fato não se têm documentados os comportamentos que se desejam estimular no Sistema de 

Biblioteca da UFC. O sistema conta sim com uma série de documentos, que estão disponíveis 

no site institucional e que foram amplamente divulgados entre os servidores, mas que não 

estão nomeados desta forma e que não integram uma política de gestão ecológica da 

informação.  

Por outro lado, a questão que mais se destacou, positivamente, foi a primeira 

questão do terceiro grupo, que afirma: ―No meu ambiente laboral estão identificados com 

clareza os tipos de comportamentos e de culturas ligados à informação que se deseja ter‖. Esta 

primeira questão obteve 53.73% das respostas, o que representa um total de 36 servidores 

(Apêndice E). Por um instante, pode até parecer contraditório que em um sistema, em que não 

se documenta o comportamento, os comportamentos informacionais, que se desejam 

estimular, sejam possíveis de identificar com clareza. Ocorre, porém, que o sistema é dotado 

de uma forte interação entre os servidores e que, embora não se tenha documentado o 

comportamento desejável, empiricamente e de modo informal, o comportamento e a cultura 

desejáveis em relação à informação são tratados com clareza.  
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Considera-se, ainda, que o sistema é formado em sua maior parte por 

bibliotecários, 74,62%, ver tabela 4, que em formação profissional já são instruídos e 

estimulados a desenvolverem comportamentos e cultura em relação à informação, 

semelhantes àqueles apontados como necessários por Davenport (1998). 

Já sobre Grupo IV, que apresenta 4 afirmações acerca da equipe de informação, é 

possível observar que a maior e a segunda maior frequência de respostas entre os voluntários 

foi a opção ―concordo totalmente‖, seguida da opção ―concordo parcialmente‖, com 39,55% e 

37,69%, respectivamente. A tabela 13 faz a representação quantitativa das respostas.  

Tabela 13 – Quantitativo de respostas por questão do Grupo IV 

 
            Fonte: dados da pesquisa. 

 

Em relação aos grupos I, II, III e IV, o grupo que apresenta maior frequencia de 

respostas na alternativa ―concordo totalmente‖ é o grupo 4, revelando, portanto, uma alta 

satisfação em relação à equipe de informação.  

Todas as questões foram analisadas individualmente, levando em consideração o 

nível de intrução, nível hierárquico e cargo ocupado pelos voluntários. Nas questões 2 e 4, 

levando em consideração as três características citadas dos voluntários se obteve um empate 

de 5,97% de marcações na alternativa ―discordo totalmente‖ (Apêndice F). 

A questão 2 fazia a seguinte afirmativa: ―No meu ambiente laboral existe um 

mecanismo de coordenação de atividades de grupos, que gerencia as informações‖. Embora 

tenha sido junto com a questão quatro a que teve maior percentual de ―discordo totalmente‖, 

dentro do grupo IV, ainda se considera um percentual baixo, pois não é possível ignorar que 

se trata de um ambiente, em que a ecologia da informação não foi formalmente implantada, 

logo, é importante que o método de adaptação considere esta alternativa, mas ainda assim, é 

possível afirmar que o Sistema de Biblioteca da UFC possui uma coordenação de atividades 

de gerenciamento de informação satisfatória, na perspectiva dos participantes voluntários 

deste questionário.  

A questão 3, do Grupo IV, é a que tem maior frequência na alternativa ―concordo 

totalmente‖, atingindo um percentual de 59,70%, seja ao considerar nível de intrução, nível 
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hierárquico ou o cargo ocupado pelos respondentes (Tabela 14). O percentual é um bom 

indicativo acerca da equipe de informação.  

Tabela 14 - Quantitativo de respostas por nível de instrução da questão 3 do Grupo IV 

   Fonte: dados da pesquisa. 

 

Especificamente, a questão 3 afirma que: ―No mínimo, um membro da equipe de 

informação auxilia os usuários em suas necessidades e acessa múltiplos tipos de informação‖. 

Novamente, é possível perceber características da própria formação em biblioteconomia que 

tem o usuário como centro dos serviços oferecidos.  

No Sistema de Bibliotecas da UFC, composto por 19 bibliotecas, têm-se aquelas 

que concentram maior quantidade de servidores e nesses bibliotecas existe um setor 

específico para atendimento ao usuário. O bibliotecários, assistente e auxiliares, que 

trabalham nesses setores são treinados para acessarem diferentes ferramentas que auxiliam no 

processo de busca e de disponibilização da informação, portanto, não é surpreendente o 

resultado alcançandao, pois se trata de uma realidade já esperada. 

Mesmo em bibliotecas menores, nas quais não se pode dividir a equipe em 

atividades destinadas, exlcusivamente, ao atendimento das demandas dos usuários, os 

servidores são orientados sobre os diversos meios que estão disponíveis para organização, 

disseminação e uso da informação. Portanto, o alto precentual de concordância com as 

afirmativas do Grupo IV e, em especial, com a questão 3 é o reflexo do trabalho de 

atendimento ao usuário, que já vem sendo realizado no Sistema de Bibliotecas da UFC.  

No Grupo V, que trata de processos de gerenciamento, os participantes voluntários 

da pesquisa se depararam com três afirmativas diante das quais deveriam se posicionar. 

Assim, o quantitativo geral das respostas desse grupo é exposto na Tabela 15. 
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Tabela 15 - Quantitativo geral de respostas por questão do Grupo V 

 
               Fonte: dados da pesquisa. 

 

Do quantitativo geral dos grupos apresentados até agora, foi no Grupo V que a 

opção ―sem condições de opinar‖ alcançou o maior percentual de resposta, 20,89%, que 

representa uma frequência de 42 respostas. O não posicionamento dos voluntários diante de 

grande parte das afirmativas do Grupo V pode revelar um desconhecimento dos mesmos 

sobre o assunto tratado ou o pouco destaque que a temática recebe no Sistema de Bibliotecas 

da UFC. O fato é que os dados coletados apontam para a necessidade de maior atenção 

direcionada para as questões ligadas aos processos de gerenciamento da informação.  

Ainda no Grupo V, analisando individualmente cada questão, tem-se a de número 

dois como sendo a que alcançou o maior percentual de posicionamento na alternativa 

―discordo totalmente‖, com 7,46%. A referida questão afirma que: ―Os passos do processo de 

gerenciamento – como exigências, obtenção, distribuição e uso da informação – têm sido 

avaliados de maneira sistemática e melhoradas‖.  

O percentual destacado foi encontrado na segunda questão do Grupo V, nos três 

aspectos considerados: nível de instrução, nível hierárquico e cargo ocupado pelos servidores 

(Apêndice G). De fato, o Sistema de Biblioteca da UFC não tem adotado sistemas ou 

mecanismos de avaliação dos processos, embora existam esforços na busca pela melhoria das 

atividades desenvolvidas, sendo o que se percebe nos manuais e guias destinados aos 

processos de catalogação do acervo e nas políticas de indexação do sistema, contudo, ainda 

são pouco notáveis as políticas de avaliação destes processos.  

Em contrapartida, a terceira questão do Grupo V teve grande destaque positivo, 

com 65,97% dos respondentes se posicionando na alternativa ―concordo totalmente‖. A 

terceira questão afirmava que: ―Usuários-chave são importantes para o projeto de como 

devem funcionar os processos informacionais‖. A Tabela 16 expõe o quantitativo das 

respostas, quando analisadas considerando o nível de instrução dos respondentes. 
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Tabela 16 – Quantitativo de respostas por nível de instrução da questão 3 do Grupo V 

 
        Fonte: dados da pesquisa. 

 

O mesmo percentual se repete quando a questão é analisada considerando o nível 

hierárquico e o cargo ocupado pelos servidores que responderam a pesquisa. 

O Sistema de Bibliotecas da UFC possui o usuário final da informação como seu 

cliente mais importante. Os processos, as compras, as atividades, os cursos, os treinamentos 

oferecidos são feitos de modo que possam atrair o usuário final para uso dos recursos 

oferecidos pela biblioteca. Atuantes para mobilizar, atrair, informar e atender as diversas 

demandas da comunidade, os servidores que compõem o sistema em questão visualizam o 

usuário final como o mais importante cliente da organização. Portanto, é natural que os 

processos informacionais da organização estejam voltados para esse usuário. 

De todas as afirmativas inseridas no questionário, esta foi a que teve maior 

percentual de respostas na alternativa ―concordo totalmente‖. 

Já o Grupo VI, que traz questões ligadas à arquitetura da informação, se destacou 

pela grande frequência de marcações na alternativa ―sem condições de opinar‖, atingindo um 

percentual de 24,63% das respostas. A Tabela 17 apresenta o quantitativo destas respostas.  

Tabela 17 – Quantitativo de respostas por questão do Grupo VI 

 
               Fonte: dados da pesquisa. 

 

O quantitativo completo das duas questões do Grupo VI, levando em consideração 

o nível de instrução, nível hierárquico e cargo ocupado pelos participantes voluntários desta 

pesquisa pode ser explorado no Apêndice H. 

Analisando, de modo geral, o Grupo VI se infere que há pouco conhecimento 

sobre os assuntos relacionados com a arquitetura da informação. A resposta dos voluntários é 

condizente com a realidade do Sistema de Biblioteca da UFC, visto que o assunto arquitetura 
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da informação é pouco explorado, portanto, se trata de um aspecto que necessita ser 

melhorado do ponto de vista da ecologia da informação de Davenport (1998). 

O questionário, aplicado aos servidores do Sistema de Biblioteca da UFC, foi 

adaptado de Davenport (1998). O autor explica que quanto maior o nível de concordância 

com as respostas, melhor aquele aspecto dentro da organização. Com isso, é possível realizar 

um panorama geral da realidade vivida no meio em que o questionário foi aplicado.  

O Grupo IV, que trata dos aspectos ligados à equipe da informação, foi o que teve 

maior percentual de posicionamento na alternativa ―concordo totalmente‖ (Tabela 11), 

seguido do Grupo II que investiga aspectos relacionados à política da informação (Tabela 10). 

Em contrapartida, as questões do Grupo VI, que tiveram o maior percentual de 

posicionamento alocados na alternativa ―discordo totalmente‖ e, também, o maior percentual 

de posicionamento na alternativa ―sem condições de opinar‖ (Tabela 16), revelando, portanto, 

uma carência de políticas, de debates, de melhorias e de esclarecimentos ligados à arquitetura 

da informação.  

 

5.2 Etapa 2 - Definição da população e amostra da pesquisa 

 

A primeira etapa desta pesquisa contou com a aplicação de um questionário para 

caracterizar o Sistema de Bibliotecas da UFC, no que diz respeito à Ecologia da Informação 

na percepção dos respondentes voluntários, conforme detalhado na etapa anterior, mas é com 

a participação de chefes e de dirigentes do sistema, que se pode concretizar a próxima etapa 

deste método, que é a adaptação do modelo Informacional de Davenport (1998) para 

Bibliotecas de IFES.  

Servidores ocupantes de cargo de chefia e de direção possuem visão holística do 

sistema e, portanto, diferenciada dos demais servidores que estão lotados em bibliotecas 

específicas, desenvolvendo atribuições também específicas. Como já foi dito neste trabalho, 

atualmente, a BU é composta pela diretoria e quatro divisões – Divisão de Coordenação de 

Bibliotecas; Divisão de Acervo e Representação da Informação; Divisão de Preservação do 

Acervo; Divisão de Tecnologia da Informação.  

Os diretores destas divisões, assim como o Diretor Geral da BU possuem 

atribuições, vivências, experiências e conhecimentos ligados a todas as bibliotecas do sistema. 

Trata-se de divisões que estão no topo hierárquico do sistema e que são responsáveis pela 

elaboração de diretrizes e de procedimentos gerais. Por esta razão, foram convidados a 

participar da pesquisa, visto que a adaptação do modelo de Davenport (1998) requer uma 
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percepção holística. O quadro 9 apresenta a sigla – descrição dos cargos e funções ocupadas 

por cada participante do questionário, a atividade a eles atribuída e onde estão alocados na 

estrutura organizacional.  

Quadro 9 - Sigla –descrição dos cargos e funções ocupadas por participantes do questionário 

Sigla - Descrição Atividade Estrutura organizacional  

CD 000.3 - Cargo de Direção - CD - 

IFES 

Diretor Biblioteca – Central Direção geral 

FG 000.1 - Função Gratificada - IFES Diretor de Divisão Divisão de Preservação do Acervo 

FG 000.1 - Função Gratificada - IFES Diretor de Divisão Divisão de Coordenação de 

Bibliotecas 

FG 000.1 - Função Gratificada - IFES Diretor de Divisão Divisão de Tecnologia da Informação 

 

FG 000.1 - Função Gratificada - IFES Diretor de Divisão Divisão de Acervo e Representação da 

Informação 

FG 000.1 - Função Gratificada - IFES Diretor Direção da Biblioteca Central do 

Campus do Pici Prof. Francisco José 

de Abreu Matos 

FG 000.5 - Função Gratificada - IFES Chefe de seção Seção de Planejamento Bibliotecário 

FG 000.5 - Função Gratificada - IFES Chefe de biblioteca Chefe da Biblioteca de Pós-Graduação 

em Engenharia 

 

FG 000.5 - Função Gratificada - IFES Chefe de seção Chefe da Seção Representação 

Descritiva e Temática da Informação 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Também foi lançado convite para que três servidores, ocupantes de cargos de 

unidades mais específicas, pudessem participar do questionário, pois assim se torna possível 

obter opiniões tanto de dirigentes gerais como dos gestores que estão com foco mais 

centralizado em Bibliotecas ou seções específicas de trabalho. Assim, obteve-se a participação 

da direção de uma Biblioteca específica, da chefia de outra Biblioteca do Sistema e mais um 

servidor ocupante de chefia de seção, que trabalha com processos técnicos específicos. Com 

isso se teve a participação de gestores com visão geral do Sistema de Bibliotecas, mas 

também olhares mais específicos para determinadas atividades e setores. 

Os participantes foram reunidos em dois dias distintos no auditório da Biblioteca 

Central do Campus do Pici (BCCP), com exceção de um participante que respondeu ao 

questionário no seu próprio local de trabalho. Foi entregue para cada um dos servidores um 

questionário, que continha explicações sobre a pesquisa e questões ligadas à ecologia da 

informação (APÊNDICE B). Durante todo o processo, a pesquisadora esteve presente no 

auditório para responder a eventuais dúvidas dos participantes.  
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5.3 Etapa 3 - Adaptação do modelo Informacional de Davenport (1998) 

 

Na Ecologia da Informação, a observação e a descrição do ambiente são tidas 

como atributos fundamentais da abordagem. Portanto, ao adaptar o modelo informacional de 

Davenport (1998) dá-se ênfase a estes aspectos. O meio no qual a unidade de estudo desta 

pesquisa está inserido deve ser levado em consideração de forma diferenciada, pois o modelo 

que Davenport (1998) defende foi desenvolvido, primordialmente, para organizações privadas 

com fins lucrativos, e nem sempre os princípios, os métodos e as técnicas defendidos pelo 

autor podem ser postos em prática em uma Instituição Pública Federal.  

Existem diferenças consideráveis entre o ambiente de instituição pública e de 

instituição privada. Na Instituição Privada, é possível realizar qualquer atividade que não 

esteja proibida por lei, enquanto na Instituição Pública só é permitido realizar aquilo que está 

previsto em lei. O princípio da legalidade da Administração Pública afirma que toda atividade 

está sujeita aos mandamentos da lei e às exigências do bem comum (CARVALHO FILHO, 

2013; MARINELA, 2018).  

Logo, não é possível se afastar destes aspectos, sob pena de praticar ato inválido e 

se expor à responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme cada situação Assim, o 

desenvolvimento de um modelo de gestão para uma Instituição Pública deve estar sempre 

alinhado com a legislação em vigor. Consiste, portanto, no maior desafio desta etapa do 

estudo manter o equilíbrio entre as propostas de Davenport (1998), a legalidade e as 

necessidades da unidade de estudo.  Nesse sentido, o modelo aqui proposto toma como base 

aquele desenvolvido por Davenport (1998), mas considera as especificidades do serviço 

público e leva em consideração a opinião dos chefes e diretores participantes desta pesquisa, 

bem como as respostas coletadas junto aos demais servidores com lotação no Sistema de 

Biblioteca da UFC. 

 

5.3.1 Estratégia da informação, adaptação do modelo de Davenport (1998) 

 

Originalmente, Davenport (1998) afirma que ao iniciar a gestão ecológica da 

informação é preciso definir uma estratégia de informação. Esta por sua vez pode ter enfoque 

no conteúdo, na informação comum, nos processos de informação ou nos novos mercados de 

informação. O autor explica que a necessidade de escolher o enfoque para se trabalhar com a 

gestão da informação reside no fato de que toda organização trabalha com múltiplos tipos de 
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informação e com diferentes necessidades, portanto é inviável tratar todas com o mesmo nível 

de importância e de atenção.  

Para auxiliar na escolha de qual enfoque seria o mais adequado para o Sistema de 

Bibliotecas em questão, os chefes e os gestores participantes do questionário (APÊNCIDE B) 

receberam informação sobre o que significa cada um destes enfoques e foram convidados a 

opinar sobre qual seria o ideal para o sistema de bibliotecas.  

Quatro destes itens apontaram que o enfoque deveria ser na informação comum, 

dois sinalizaram para o enfoque no conteúdo e dois defenderam o enfoque em processos de 

informação, enquanto outro participante entendeu que o enfoque mais adequado seria em 

novos mercados. Assim, predominantemente, optou-se pelo enfoque na informação comum.  

Davenport (1998) afirma que traçar uma estratégia de informação baseada no 

enfoque comum consiste em compartilhar entre todos os setores os procedimentos, os 

conhecimentos e os recursos necessários para o desenvolvimento de determinadas atividades. 

É comum que Bibliotecas Universitárias sejam divididas em setores, como é o caso do 

Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal do Ceará. Tais segregações se justificam pela 

grande extensão do Sistema, os diferentes procedimentos que são exigidos para o 

funcionamento das Bibliotecas e a própria diversidade dos usuários.  

Nesse sentido, para justificar a necessidade de se desenvolver uma estratégia 

baseada no enfoque comum para um Sistema de Bibliotecas, incluído na Administração 

Pública Federal, recorre-se ao princípio da continuidade, que afirma que o serviço público é a 

atividade pela qual o Estado desempenha funções essenciais ou necessárias à coletividade e, 

portanto não pode parar (MARINELA, 2018).  

Nesse sentido, em caso de greve, de licença, de afastamentos ou de férias de 

servidores é necessário que a atividade seja continuada e isso só pode acontecer se eles 

estiverem preparados para desempenhar diferentes atividades, mesmo aquelas que não são 

inerentes ao setor no qual estão lotados.  

O Sistema de Bibliotecas da UFC é grandioso e atende a um quantitativo 

expressivo de usuários. Portanto, é necessário fazer a divisão dos serviços em setores para 

melhor atendimento das demandas, por exemplo: Seção de Aquisição e de Intercâmbio, Seção 

de Representação Descritiva e Temática da Informação, Seção de Coleções Especiais, Seção 

de Conservação e Restauração do Acervo, Seção de Preservação do Acervo entre outras. 

De modo exemplificativo, pode-se citar um caso em que o pessoal do setor de 

atendimento ao usuário adere ao movimento de greve, enquanto os servidores da Seção de 

Representação Descritiva e Temática da Informação (SRDTI) trabalham de forma revezada. 
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Nessa situação hipotética, é necessário que o servidor da SRDTI também preste atendimento 

ao usuário, dada a observância do princípio da continuidade do serviço público. Contudo, o 

desempenho de tais atividades só será possível com o compartilhamento de informações 

comuns, ou seja, é necessário que todos os servidores, respeitando as atribuições de cada 

cargo, estejam aptos a desempenharem suas atividades-fim, em seus respectivos ambientes de 

trabalho, mesmo que alheias à especificidade do setor no qual estão lotados.  

Para por em prática a estratégia de informação é necessário decidir quem são os 

servidores, que devem participar do debate sobre como por em prática a estratégia, mas é 

imprescindível que chefes de setores participem dos debates e não apenas chefes de 

Bibliotecas, pois são os servidores com chefia intermediária que mais bem conhecem a rotina 

de trabalho. Com a participação de chefes de setores se tem a possibilidade de um debate mais 

ligado à realidade diária dos serviços ofertados e, também, o fomento à participação conjunta 

ao invés da simples delegação de tarefas. 

É dever de o servidor público acatar as ordens superiores, contudo se defende que 

quando se estendem os debates a todos os níveis da organização é mais simples despertar nos 

servidores a sensação de pertencimento e, consequentemente, maior comprometimento na 

execução das atividades-fim, no lugar de ter um servidor subordinado, mas insatisfeito.  

Davenport (1998) cita a necessidade de que as estratégias de informação tenham 

princípios e que estes estejam relacionados às questões-chave da organização. Nesse sentido, 

mais uma vez é necessário recorrer às questões ligadas ao Direito Administrativo e à 

Constituição Federal Brasileira que em seu artigo 37, caput, indica expressamente quais são 

os princípios da Administração Pública, sendo estes: Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, 

Publicidade e Eficiência (BRASIL, 1998).  

A legalidade diz respeito ao fato de que toda a Administração Pública e, 

consequentemente, toda a atividade exercida deve ser subordinada a legislação. Sobre o 

princípio da impessoalidade se impõe para a Administração Pública e, consequentemente, ao 

servidor público a obrigação de somente poder praticar atos para um fim legal, sendo vedada 

a realização de atividades para fins pessoais. A moralidade trata da obrigação de o servidor 

não só cumprir a lei substancialmente, mas também sempre buscar o melhor resultado para a 

Administração (MEIRELES, 2001; MEIRELES; ALEIXO, BURLE FILHO, 2012).  

Com o princípio da publicidade se tem que todo ato administrativo deve ser 

publicado, exceção para os casos de segurança nacional, de investigações policiais ou de 

interesse superior da Administração. Por fim, o princípio da eficiência trata da necessidade de 

que a atividade pública seja exercida com presteza e com rendimento funcional. O serviço 
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deve ser executado para trazer resultados positivos e atender satisfatoriamente as demandas da 

comunidade (MEIRELES, 2001; MEIRELES; ALEIXO, BURLE FILHO, 2012). 

Com isso, a estratégia da informação não pode fugir dos princípios legais da 

Administração Pública e tão pouco violá-los. É preciso que a estratégia de informação esteja 

em absoluta harmonização como os princípios que a Constituição Federal Brasileira impõe. É 

fundamental, ainda, que durante o debate sobre a estratégia a ser adotada todos tenham 

conhecimento destes princípios. Conforme dito por Davenport (1998), o debate eficaz é mais 

importante que um resultado imediato. 

Destaca-se, ainda, a importância de se estabelecer uma estratégia de fácil 

entendimento que possa ser entendida por todos os servidores, independentemente do nível 

hierárquico que ocupam no Sistema de Bibliotecas. Cabe aqui realizar um cotejamento com o 

resultado do questionário aplicado aos servidores do Sistema de Bibliotecas da UFC 

(APÊNDICE A), que ao serem indagados sobre questões ligadas à estratégia da informação se 

posicionaram de forma estratificada. Enquanto 25,75% dos voluntários responderam 

concordar totalmente com as afirmações expostas, 12,69% disseram não terem condições de 

se posicionarem diante das afirmações (Tabela 7).  

Diante dessa realidade, explicita-se que não só é necessário seguir o estabelecido 

em lei para o êxito na aplicação da gestão ecológica da informação, mas também trabalhar, de 

forma mais aberta e plural, as questões ligadas à estratégia da informação, visto que o 

resultado do questionário revela o desalinho entre os servidores do sistema.  

Conclui-se que ao adaptar a ecologia da informação de Davenport (1988) para 

traçar uma estratégia de informação, em um Sistema de Bibliotecas ligado à Administração 

Pública Federal, é imprescindível a obediência aos princípios constitucionais.  

 

5.3.2 Política de informação, adaptação do modelo de Davenport (1998) 

 

Possuir informação é condição imprescindível para o controle, o planejamento e a 

execução de atividades. Quanto mais precisas são as informações que um indivíduo possui 

acerca de uma atividade que ele deve executar, maiores são as chances desta atividade ser 

realizada com toda plenitude. A informação também é peça chave para a resolução de 

problemas, tomada de decisões, retirada de obstáculos, mudança e orientação sobre qual rumo 

tomar e pode ainda ser usada como um fator de medição de desempenho. Por tamanha 

importância, a informação deve ser devidamente administrada.  
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É importante que a decisão sobre a política de gestão da informação escolhida na 

organização seja largamente disseminada. O quadro 10 apresenta uma relação entre 

problemas e consequências da geração de informação em uma biblioteca universitária e visa 

exemplificar quão importante é possuir informações precisas no serviço público.  

Quadro 10 – Relação entre ausência da informação, problema e consequência 

 Problema Consequência 

1 Demora ou não realização de atendimento de 

usuário que deseja efetuar um cadastro para ter 

acesso ao serviço de empréstimos de obras na 

biblioteca. 

A demora ou não atendimento ao usuário fere a 

eficácia do serviço público, além de contrariar 

quarta lei de Raganathan. 

2 Impossibilidade de gerar relatórios de multas pagas 

por atraso na devolução de exemplares das 

bibliotecas para que a direção possa tomar decisões 

que visem minimizar atrasos. 

Quanto mais se estende o período de atraso na 

devolução de exemplares, mais outros usuários da 

biblioteca vão ficar impedidos de ter acesso à 

obra.  

3 Substituir servidores para realizar empréstimos de 

obras na ausência daquele que habitualmente exerce 

esta função. 

Em uma eventualidade em que o balcão de 

empréstimo fica sem o servidor que habitualmente 

desempenha esta atividade é necessário que outro 

servidor ocupe esta posição, contudo, sem 

informação sobre como manusear o sistema, a 

realização da atividade fica inviável.  

4 Publicação de trabalhos de conclusão de curso em 

Repositórios Institucionais. 

Sem conhecimento das leis de direitos autorais e 

sobre como funcionam as licenças de 

disponibilização de obras em repositórios abertos, 

a atividade não é realizada com segurança.  

Fonte: dados da pesquisa. 

O quadro 10 é exemplificativo e mostra algumas situações em que a atividade fim 

de uma biblioteca não poderia ser realizada por falta de informação. Trata-se de atividades 

simples e rotineiras, mas que requerem uma quantidade significativa de informação para o 

efetivo atendimento da demanda. Assim, fica claro que a informação é realmente peça chave 

para o funcionamento de uma biblioteca e por ser um recurso extremamente fundamental 

precisa ser administrado corretamente.  

Os diretores e chefes participantes desta pesquisa foram questionados sobre qual a 

melhor forma de se ―governar‖ a informação, em um Sistema de Bibliotecas, que está 

subordinado à Administração Pública Federal. Eles tiveram a opção de escolher entre o 

modelo de política federalista, monárquico, anárquico e feudalista. Por unanimidade, os 

participantes escolheram a opção Federalista.  

Davenport (1988) afirma que nenhum dos tipos de Governo está errado, mas que é 

necessário escolher qual é o modelo ideal para cada organização.  

Sobre uma forma de governo feudalista, Davenport (1998) faz uma comparação 

com o Feudo que é uma terra cedida pelo rei a um senhor feudal, em troca de fidelidade e 
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ajuda militar (FABER, 2011). Na ecologia da informação, o rei é representado pelo dirigente 

maior e os senhores feudais pelos chefes intermediários. Nesse modelo, os chefes 

intermediários seriam responsáveis pelo controle da informação e cabe a eles decidir quais 

informações serão repassadas para quem e em quais circunstâncias.  

A aplicação de tal modelo na Administração Pública fere o princípio da 

Publicidade e coloca a informação sob o controle de poucos e não ao alcance de todos, como 

o princípio deve funcionar para a Administração Pública. O mesmo ocorre com o modelo 

monárquico, no qual somente um servidor teria acesso às informação da organização.  

O modelo monárquico, quando aplicado à Administração Pública, se aplicado, 

traz prejuízos para a agilidade na prestação de serviços e, também, para a continuidade do 

serviço, visto que o servidor detentor da informação, em alguns momentos, deverá se afastar 

de suas atividades por motivo de férias, de afastamentos, de licenças ou outras previsões 

legais, nesse sentido, sendo ele o único detentor da informação, o serviço ficaria parado.  

O Federalismo, modelo escolhido por 100% (nove) dos respondentes do segundo 

questionário (Apêndice B), em concordância com a escolha exposta é o mais adequado ao 

serviço público. Trata-se de um fenômeno político que teve início nos Estados Unidos, nas 

últimas décadas do século XVIII, que tem como características um Estado que é regido por 

uma Constituição escrita, e esta Constituição deve contemplar mais de uma esfera de Poder 

Político, a esfera de atuação de cada ente do Estado deve ser registrada na Constituição de 

forma que cada poder central tenha competências exclusivas, deve ainda constar na 

Constituição a indissolubilidade do vínculo federativo (RAMOS, 2012). 

Paralelamente ao fenômeno político federalista, Davenport (1998) destaca que, no 

contexto da ecologia da informação, reconhece-se o valor do universalismo organizacional, 

em que um termo significa a mesma coisa em toda a organização e do particularismo 

informacional, no qual cada unidade pode definir cliente o que for mais conveniente, ou seja, 

os termos e as terminologias são as mesmas, mas não há um único tipo de cliente. Para a 

Seção de Atendimento ao Usuário (SAU), o cliente pode envolver todos os estudantes de uma 

Universidade, por exemplo, enquanto para a Seção de Representação Descritiva e Temática 

da Informação (SRDTI), o cliente pode ser de servidores que enviam materiais do setor de 

aquisição para o de catalogação. Trata-se de um exemplo fictício e para melhor entendimento 

do texto, mas o fato é que cada setor pode ter sua própria definição de cliente.  

No ambiente de uma Biblioteca, esta característica é importante, pois diferentes 

setores possuem finalidades e objetivos diferenciados, o que pode alterar quem de fato é o 

cliente potencial de cada atividade desenvolvida.  
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Os debates devem ser fomentados no modelo federalista para que se possa chegar 

a um denominador comum dentro da unidade administrativa, no caso, o Sistema de 

Biblioteca. Outra característica importante é que a descentralização do poder proporciona 

mais pessoas na tomada de decisão. 

Cabe destacar que apesar do modelo federalista ter sido apontado como o mais 

adequado ao Sistema de Bibliotecas em questão é necessário que chefias intermediárias 

estejam atentas e observem comportamentos diários para entender como ocorre o processo de 

troca, de vazamento, de intermediação, de disseminação e de uso da informação. É possível 

que mesmo que o federalismo fosse implantando na organização que haja pessoas (pequenos 

grupos ou mesmo de forma individual) fazendo a própria política de gestão da informação, 

cabe aos chefes intermediários perceber estas particularidades e alinhar os comportamentos 

individuais ao que de fato a organização busca e regulamenta.  

Destaca-se ainda que os servidores, que responderam ao primeiro questionário, 

posicionaram-se de forma mais positiva em relação à política de informação, quando 

comparados aos aspectos ligados à estratégia da informação. Tem-se na Tabela 10 que 

38,80% dos servidores disseram concordar totalmente com as afirmações realizadas acerca da 

política de informação no Sistema de Biblioteca da UFC, significando um aumento percentual 

de aproximadamente 52% no nível de concordância.  

Enquanto, no Grupo II, 11,94% dos servidores afirmaram não terem condições de 

opinar sobre as questões ligadas à Política de Informação, o percentual de servidores com esta 

mesma resposta, no Grupo I, foi de 12,69%, representando uma queda no quantitativo de 

servidores que não se posicionam sobre a temática.  

Considera-se enfim que o modelo Federalista é o ideal para uma gestão ecológica 

da informação, em uma organização subordinada à Administração Pública. A gestão da 

informação deve ainda se caracterizar por permitir autonomia aos setores e por promover 

debates regulares sobre as decisões que devem ser tomadas na unidade. Sabe-se, porém que o 

assunto precisa ser mais bem discutido, a fim de alcançar o maior número possível de 

servidores e garantir mais transparência ao método de gestão ecológica da informação, que 

poderá ser aplicado no sistema. 

 

5.3.3 Cultura e comportamento em relação à informação, adaptação do modelo de 

Davenport (1998) 
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Comportamento informacional diz respeito ao modo como os indivíduos lidam 

com a informação, enquanto cultura informacional é o modo como toda a organização, no 

caso todo o Sistema de Biblioteca lida com a informação. Davenport (1998) enfatiza que o 

maior desafio da ecologia da informação é mudar a forma como as pessoas usam a 

informação e, não raro há lentidão para a implantação e a assimilação.  

A legislação do funcionalismo público e da Administração Pública como um todo 

muda com uma frequência razoável e requer dos servidores novas atitudes e comportamentos, 

que acompanhem as mudanças legislativas. Contudo, as mudanças impostas por lei nem 

sempre são fáceis de serem incorporadas, pois provocam mudanças significativas na cultura 

informacional.  

Para a implantação da ecologia da informação em uma instituição pública se 

considera fundamental que um servidor ou grupo fique responsável por captar informações 

envolvidas pelo Governo Federal sobre as mudanças que devem ser realizadas na instituição e 

estudar como incorporar tais mudanças no ambiente informacional já existente. A fim de 

estudar os possíveis impactos destas mudanças no ambiente informacional e se antecipar no 

sentido de minimizar os problemas de adaptação.  

O impacto na cultura e comportamento informacional também pode vir da direção 

geral do sistema ao detectar a necessidade de alterar o modo como determinado procedimento 

ou serviço vem sendo realizado, contudo Davenport (1998) afirma que mudanças frequentes 

são mais difíceis de obter. Portanto, é interessante que o Sistema de Bibliotecas que pretende 

implantar a ecologia da informação realize um mapeamento de processos e de serviços e 

busque a padronização na realização das atividades tanto por parte dos servidores que a 

executam como entre todas as bibliotecas, que compõem o sistema. Vale destacar que o 

Sistema de Biblioteca da UFC já vem desenvolvendo esforços para realizar o mapeamento de 

seus processos, sendo que alguns deles já estão finalizados. 

É fundamental que tais procedimentos sejam registrados por escrito e estes sejam 

largamente divulgados entre os colaboradores,  uma vez que o sistema passe a trabalhar de 

forma harmônica, é importante que se evitem mudanças desnecessárias na execução das 

atividades, pois incorporar uma cultura organizacional requer tempo e alterações frequentes 

nos procedimentos geram confusão e sugerem desorganização.  

Detectar a cultura organizacional existente é o início de busca pela mudança, pois 

mediante observação atenta de como o sistema funciona é possível identificar quais são as 

mudanças necessárias. O comportamento informacional também merece atenção, uma vez 
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que este diz respeito a como o indivíduo busca, usa, altera, troca, acumula e até mesmo ignora 

a informação.  

O planejamento do comportamento informacional, em um Sistema de Biblioteca, 

subordinado à Administração Pública Federal pode iniciar pela definição de quais são as 

fontes legais e prioritárias para a busca da informação.  

Para cada tipo de processo ou para cada diferente necessidade de informação pode 

haver diferentes fontes de informação. No quadro 11 são exemplificados quatro 

procedimentos básicos que são realizados no Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal 

do Ceará e quais são as fontes de informação que devem ser consultadas para a execução das 

tarefas.  

Quadro 11 – Necessidade de informação e fonte de informação 

PROCESSO INFORMAÇÃO NECESSÁRIA FONTE DE INFORMAÇÃO 

ACORDO DE 

REPOSIÇÃO DE ITENS 

PERDIDOS 

Passo a passo e condições para 

realização do processo 

Ficha de mapeamento de processo 

Manuseio do sistema Pergamum Manual Pergamum 

Termo de compromisso para repor itens Site oficial da biblioteca 

REPOSIÇÃO DE ITENS 

EXTRAVIADOS 

Passo a passo e condições para 

realização do processo 

Ficha de mapeamento de processo 

Quais foram os termos da negociação Pasta de pendencia e/ou 

negociações 

Manuseio do sistema Pergamum Manual Pergamum 

Termo de substituição de itens Site oficial da biblioteca 

SOLICITAÇÃO DE 

COMUT 

O que é o COMUT, como funciona, 

condições, regras, valores. 

Site oficial do COMUT 

Lei de direitos autorais 

Formulário de Solicitação do COMUT Site oficial da biblioteca 

Realização de buscas por material 

solicitado 

Catalogo Coletivo Nacional, 

Catálogos online de bibliotecas, 

Bases de Dados 

Catalogação de título ou 

exemplar 

Conhecimento sobre as técnicas de 

catalogação, mais especificamente, sobre 

o Código de Catalogação Anglo 

Americano (AACR2) e sobre o Marc21 

AACR2 

Manual de Catalogação do 

Sistema de Bibliotecas da 

Universidade Federal do Ceará 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

As fontes de informação podem variar de acordo com o Sistema de Biblioteca, em 

que a ecologia da informação será aplicada, mas é importante que exista uma padronização 

das fontes que devem ser consultadas, pois realizar a busca em fontes diferentes das que são 

indicadas na política de comportamento e cultura informacional pode alterar, 

significativamente, o resultado do procedimento. Este é um quesito que interfere diretamente 

no fator ―busca por informação‖ no comportamento e cultura informacional.  

Como exemplo que pode ser considerado envolve quando o bibliotecário 

catalogador precisa inserir um novo título ou exemplar no sistema de automação da 
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Biblioteca. É preciso estar atento às especificidades do Manual de Catalogação do Sistema de 

Bibliotecas da Universidade Federal do Ceará, pois embora o AACR2 aponte recomendações 

internacionais, é no manual da UFC que se encontram as especificidades do sistema, logo, a 

fonte de informação para a realização deste processo é impreterivelmente o manual da própria 

unidade, visto que fontes de informações aleatórias podem comprometer o andamento e a 

padronização dos procedimentos desenvolvidos naquele ambiente. 

Ao realizar um acordo de reposição de itens perdidos, por exemplo, o servidor 

deve ser orientado a buscar o formulário padronizado para aquele Sistema de Bibliotecas e 

não um formulário qualquer disponível na internet, ou ainda um acordo verbal ou via e-mail, 

pois tal procedimento invalidaria o acordo, podendo acarretar inclusive em penalidades ao 

servidor. Nesse sentido, observa-se quão importante é o fator ―busca por informação‖ dentro 

da cultura organizacional.  

Na Administração Pública é imprescindível que as ações sejam realizadas de 

forma combinada e dentro do previsto em lei, as IFES, em maior parte dos casos, são 

compostas por diversas Bibliotecas e, portanto, a necessidade de que todas realizem as 

atividades de forma combinada é indispensável para a prestação dos serviços. O contrário 

disso fragiliza a validação dos procedimentos e sugere desorganização no sistema.  

A direção geral do sistema deve padronizar, inclusive, a forma como as 

informações são compartilhadas visando garantir que todos tenham acesso a estas e, ainda, 

que se possa comprovar e documentar o repasse das informações. Nesse sentido, os 

respondentes do questionário 2 foram interrogados sobre qual seria o meio de comunicação 

ideal para o repasse das informações. Entre as opções havia: telefone, e-mail, reuniões e 

outros (Apêndice B).  

Entre os nove chefes e dirigentes voluntários, que responderam ao questionário, 

oito apontaram o e-mail como o canal de comunicação ideal em um Sistema de Bibliotecas 

subordinado à Administração Pública Federal, e apenas uma pessoa escolheu a opção reunião.  

Ocorre que o telefone é um meio de comunicação considerado mais rápido e a 

conversa oral acontece com mais riqueza de detalhes e aumenta a possibilidade de 

entendimento, porém não deixa a informação registrada. As reuniões também são formas 

interessantes de passar informação, mas nem sempre é possível reunir todos os interessados 

em um único momento e espaço para que novos comunicados e procedimentos sejam 

repassados.  

O e-mail se mostra de fato como um canal de comunicação mais adequado, pois 

além de registar qual informação foi repassada traz informações sobre quem foram os 
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destinatários e as datas em que a informação foi recebida. Tem a vantagem de poder ser 

enviado a todos os interessados ao mesmo tempo e de forma ágil, independente de qual sejam 

seus locais de trabalho.  

É preciso considerar que a escolha de um meio de comunicação não exclui a 

utilização de outros. As informações podem ser repassadas, inicialmente, por e-mail e, se 

necessário, pode haver esclarecimentos via telefone ou mesmo em reuniões, mas é importante 

que haja na cultura organizacional uma padronização dos canais de comunicação, sem 

exclusão dos demais.  

Outro fator a ser considerado na ecologia da informação de Davenport (1998) é o 

treinamento dos colaboradores. Assim como na iniciativa privada, o serviço público apresenta 

rotatividade de servidores, pois novas vagas de concurso são abertas, uma vez que existem as 

aposentadorias, a redistribuição e a remoção de servidores. A cada novo servidor que ingressa 

no Sistema de Bibliotecas ou a cada novo procedimento que é inserido ou alterado na rotina 

das bibliotecas é necessário que haja uma adequação e uma mudança na cultura 

organizacional.  

Tais mudanças podem ser comunicadas por e-mail e até mesmo os novos 

processos podem ser descritos utilizando este canal de comunicação, mas com uma 

periodicidade predefinida, sendo necessário que os servidores sejam reunidos para 

treinamento das suas habilidades e adequação às mudanças, quando for o caso.  

A quinta Lei de Raganatan diz que uma biblioteca é um organismo em 

crescimento. O crescimento sugere mudança. Não o bastante, a Administração Pública 

também possui a característica de mutação e de adequação para novas realidades, assim a 

necessidade de treinamentos se torna ainda mais latente dada à rotatividade de servidores, as 

mudanças de procedimentos e a necessidade de novas informações. Os chefes e os dirigentes 

foram questionados sobre qual seria a periodicidade ideal para a realização de treinamentos 

com a equipe. Havia entre as opções a periodicidade semestral, anual, bienal e, ainda, uma 

alternativa que afirmava não serem necessários treinamentos periódicos. Seis dos nove 

participantes do questionário votaram na necessidade de realizar treinamentos semestrais. 

Davenport (1998) não apontou qual é a periodicidade ideal para realização de treinamentos 

com a equipe, mas afirma que devem ser constantes.  

Para um Sistema de Bibliotecas, de modo geral, também não é possível apontar 

qual é a periodicidade ideal para os treinamentos, mas são destacados alguns fatores que 

podem ser levados em consideração no momento da decisão: rotatividade de pessoal, 
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frequência com a qual os procedimentos são alterados, melhorados ou modificados, 

publicação de portarias institucionais ou resoluções que afetam a rotina das bibliotecas.  

Outro fator importante, destacado por Davenport (1998), é a uniformidade de 

significados. A própria legislação traz o que significam determinados termos no âmbito da 

Administração Pública. Em um Sistema de Bibliotecas é preciso estar atento para a utilização 

correta dos termos, a fim de garantir a validação de atos, de documentos e de resoluções. A 

necessidade de uniformidade de termos utilizados não só em documentos, mas também no dia 

a dia deve ser pautado não só na literatura biblioteconômica, mas também à luz da legislação 

brasileira.  

Diferente da iniciativa privada, em que empregados podem ser facilmente 

substituídos, quando não atendem às expectativas da empresa, na Administração Pública esta 

possiblidade é mais remota, portanto convém trabalhar como os servidores a questão da 

sensação de pertencimento à instituição para que a motivação aflore como algo natural. No 

entanto, também é importante que a equipe esteja atenta aos cumprimento de obrigações, 

enquanto agentes públicos, e para tanto os treinamentos podem envolver estudos da ética no 

serviço público, mas também da legislação vigente.  

Davenport (1998) incentiva uma gestão que recompense os funcionários que 

tiverem melhor desempenho. Atualmente, na Administração Pública não há legislação que 

vigore sobre o reconhecimento do servidor. Para gerar recompensas ao agente público é 

necessário que a instituição conte com um projeto de gestão por competências, visto que no 

serviço público não é possível proporcionar gratificações financeiras aos servidores em razão 

da boa execução dos seus serviços, uma estratégia largamente utilizada na iniciativa privada.  

Assim, alternativamente, pode-se trabalhar com sistema de pontuação, que 

proporcione aos servidores diplomas de honra ao mérito, condecorações, descontos em cursos 

promovidos pela instituição, prioridade para tirar licença capacitação e participar de 

seminários, congressos e outros eventos dentro ou fora do país.  

A questão da recompensa ao servidor público ainda carece de estruturação e de 

estudos e, talvez, aqui resida a maior diferença entre a iniciativa pública e privada no que diz 

respeito à cultura e ao comportamento organizacional.  

Considerando as respostas dadas ao questionário aplicado aos servidores do 

sistema da UFC, juntamente com a resposta apresentada pelos servidores ocupantes de cargos 

de direção de chefia do mesmo sistema, é possível fazer proposições no sentido de que é 

necessário identificar, com mais clareza, os tipos de comportamento e de cultura que o 
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sistema espera e necessite que seja desejável aos servidores, assim como em documentar e 

estimular o comportamento desejável, oferecendo treinamentos com maior frequência. 

 

5.3.4 Equipe especializada em informação, adaptação do modelo de Davenport (1998) 

 

Ao falar sobre equipe especializada em informação, em um ambiente ecológico de 

informação, Davenport (1998, p. 141) faz uma importante afirmação: ―informação só pode ser 

mantida por pessoas‖. Com isso, o autor reafirma que computadores e outras tecnologias 

apenas auxiliam no processo de armazenamento e de recuperação da informação, mas a 

manutenção e toda a questão cognitiva, que envolvem este processo só podem ser feitos por 

humanos, sendo esta a máxima da ecologia da informação. 

Contundo, Davenport (1998) critica duramente os profissionais bibliotecários ao 

afirmar que ecologistas da informação devem ser diferentes destes profissionais (ecologistas 

da informação devem ser diferentes dos bibliotecários). Isso porque, na concepção de 

Davenport, os bibliotecários não agregam valor às informações. A referida menção ocorre em 

uma obra publicada em 1998, mas já para esta época a afirmação de Davenport é equivocada.  

A partir de quatro afirmações que Davenport (1998) fez sobre os bibliotecários e 

bibliotecas se desenrola um debate sobre equipe especializada de informação.  Para confrontar 

as afirmações do autor se fez uso, nesta seção, somente de textos publicados antes de 1998.  

a) ―Bibliotecários são depositários passivos de conhecimento‖ (DAVENPORT, 1998, p. 

143): com isso, o autor critica a falta de iniciativa que ele acredita que os 

bibliotecários possuem em relação à disseminação da informação. Para Davenport 

(1998), os bibliotecários têm preocupação apenas com a entrada da informação, mas 

não promove a saída da mesma.  

b) ―Bibliotecários priorizam a preservação das informações‖ (DAVENPORT, 1998, p. 

143): o autor afirma e generaliza que todos bibliotecários entendem o usuário como 

uma ameaça ao acervo. 

c) ―Bibliotecas não criam nem melhoram informações‖ (DAVENPORT, 1998, p. 143): 

acentua que bibliotecários não sintetizam, reestruturam ou melhoram a informação.  

d) ―O modelo de biblioteca implica um repositório físico‖ (DAVENPORT, 1998, p. 143): 

com esta afirmação Davenport (1998) acredita na necessidade que as bibliotecas 

apresentam de atrair os usuários para os espaços físicos.  

Acerca da primeira informação se tem como principal contraponto os estudos 

sobre Disseminação Seletiva da Informação (DSI), que são centrados nas necessidades 
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personalizadas dos usuários, ou seja, um mapeamento prévio de cada usuário da unidade de 

informação é feito para que cada indivíduo, de acordo com suas necessidades, receba a 

divulgação dos materiais que são pertinentes a sua área de interesse. Trata-se, portanto, de um 

serviço personalizado, cujo material tem um valor agregado e é direcionado de forma 

particular para cada usuário.   

Os primeiros estudos em DSI datam da década de 1950 e 1960, tendo sido Hans 

Peter Luhn um dos pioneiros nestes estudos. Luhn (1961, p. 132) define o serviço de DSI 

como: ―aquele serviço dentro de uma organização que se refere à canalização de novos itens 

de informação, vindos de quaisquer fontes, para aqueles pontos onde a probabilidade de 

utilização, em conexão com o interesse corrente do usuário, seja alta‖. 

Tem, em 1978, estudos brasileiros que já se preocupavam com a DSI, por 

exemplo, Nocetti (1978) que descrevia como ocorria o DSI na EMBRAPA, ou seja, não se 

tratava de uma simples teoria sobre como dar saída aos materiais, mas um texto que relatava, 

na prática, como o serviço estava sendo realizado.  

Com esse serviço, bibliotecários demonstram a preocupação, o interesse e a 

competência em dar saída aos materiais. Buscando ―para cada leitor o seu livro‖, como dito 

nas Leis de Raganathan, preconizadas em 1931 no livro ―The Five Laws of Library‖. 

Os participantes voluntários do segundo questionário desenvolvido para este 

trabalho foram convidados a opinar sobre as afirmações feitas por Davenport (1998), no que 

diz respeito ao trabalho dos bibliotecários e sete dos nove participantes discordam da 

afirmação de que ―Bibliotecários são depositários passivos de conhecimento‖, isso porque na 

própria formação de bibliotecário, desde os que possuem mais anos de formação aos que se 

formaram mais recentemente estão presentes os estudos voltados para a necessidade da 

disseminação da informação, ou seja, aos serviços que tragam mais visibilidade e, 

consequentemente, uso do acervo.  

Com isso, Davenport (1998) parece ter ignorado todos os estudos, esforços e 

práticas realizadas por bibliotecários até 1998 para proporcionar que usuários tenham acesso 

às informações, inclusive de forma personalizada.  

Registra-se ainda que o questionário estava voltado para todos os servidores do 

Sistema de Bibliotecas da UFC. E diante da alternativa ―um ou mais grupos são encarregados 

de gerenciar todos os tipos de informação‖ se tem que 49,25% dos servidores concordaram 

parcialmente com a afirmação e 35,82% concordaram totalmente com a afirmativa, enquanto 

somente 4,48% disseram discordar totalmente da afirmativa. Estes percentuais foram 
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alcançados quando a análise das respostas considerou o nível de instrução dos servidores 

voluntários desta pesquisa (Tabela 46).  

O gerenciamento da informação que trata a questão citada envolve não só o 

depósito passivo de informações, como sugere Davenport (1998), mas o gerenciamento da 

informação como um todo, que envolve aquisição, processamento, uso, disseminação e outros 

já apontados nesta pesquisa, logo, a afirmação feita por Davenport (1998) é confrontada e 

desmentida não só à luz da literatura, mas também dos servidores ativos de um Sistema de 

Bibliotecas e seus dirigentes.  

A segunda afirmação de Davenport (1998) sobre o profissional bibliotecário é de 

que ―Bibliotecários priorizam a preservação das informações‖, o autor diz que estes 

profissionais encaram o acervo como itens frágeis, que precisam ser protegidos dos usuários, 

que representam uma ameaça potencial ao patrimônio cultural.  

Trata-se de outro equívoco cometido pelo autor, pois a biblioteconomia buscou 

um equilíbrio entre a preservação e o uso da informação, já em 1998 era possível identificar 

estudos e realidades biblioteconômicas, que buscavam permitir que usuários tivessem acesso 

às obras até mesmo as mais raras. Tais comprovações ocorrem por meio das políticas de 

digitalização dos acervos raros e de conscientização de usuários para o manuseio destas obras 

com a finalidade de permitir o acesso, mas também de preservar o item e a informação. 

A biblioteconomia de livros raros e de coleções especiais, naturalmente, exige do 

usuário mais cuidado e requer mais políticas de segurança para garantir a segurança do 

acervo, contudo Davenport (1998) não restringe a afirmação aos bibliotecários e Bibliotecas 

que trabalham com acervos raros, mas faz uma generalização de que todo bibliotecário tem o 

usuário como uma ameaça.  

Estudos de uso e de usuários do acervo são desenvolvidos com a finalidade de que 

o acervo de uma biblioteca, desde a sua formação, já seja feito pensando no usuário e suas 

necessidades, logo, a utilização do acervo é incentivada desde a concepção. Metchko (1980) 

defendeu uma dissertação, em que tratava da demanda da informação dos usuários da 

Biblioteca Setor de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Paraná, em seu estudo, a 

autora constatou um nível de satisfação em torno de 60%, por parte dos usuários, em relação 

ao acervo da Biblioteca e finaliza o trabalho sugerindo revisão da política de desenvolvimento 

de coleções e, também, da circulação de materiais e, ainda, propõe maior divulgação de livros 

não utilizados para que estes possam ser consultados e tomados por empréstimo com mais 

frequência por parte do usuário.  
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Em 1978, Alves e Silva realizaram um estudo que tinha por objetivo avaliar a 

adequação dos serviços de Bibliotecas diante das necessidades dos usuários. O estudo revela a 

importância que já existia, na década de 1970, que era avaliar como estava a qualidade dos 

serviços oferecidos aos usuários e como era possível melhorar, pois já existia a preocupação 

em atender às necessidades do usuário e não somente de preservar o acervo, contrariando, 

portanto, o que foi afirmado por Davenport (1998). Os usuários sempre foram vistos na 

biblioteconomia como peças fundamentais no funcionamento de uma Biblioteca e não como 

uma ameaça ao acervo.  

Como resultado do questionário aplicado aos servidores, ocupantes de cargos de 

chefia e direção, sete participantes disseram discordar da afirmação: ―Bibliotecários priorizam 

a preservação das informações‖, enquanto dois participantes concordaram com o que foi dito 

por Davenport (1998). Sendo a divulgação e incentivo ao uso do acervo uma máxima na 

biblioteconomia, o que acontece para que dois dos participantes concordem com Davenport 

(1998)? 

Considerando o serviço público, é sabido que existem, entre os servidores, aqueles 

que se apropriam da coisa pública. Em certas situações, a apropriação pode ocorrer de fato, e 

fica caracterizado como crime de peculato, quando o servidor público se apropria de bem 

público. Contudo, há situações em que o servidor, embora não tome o bem para si, 

desenvolve um sentimento de posse e passa a tratar determinado item como se dele fosse. No 

âmbito da Administração Pública é necessário estar atento para as questões que podem 

resultar em crime de peculato. O bibliotecário, aprovado em concurso, tem as atribuições 

claramente elencadas em edital, portanto, impedir ou dificultar o acesso dos usuários ao 

acervo, quando não há uma base legal para tanto pode trazer prejuízos judiciais ao servidor.  

Sobre o assunto, tem-se que os servidores, que participaram do primeiro questionário, tiveram 

que se posicionar diante da seguinte alternativa: ―no mínimo, um membro da equipe de 

informação auxilia os usuários em suas necessidades e acessa múltiplos tipos de informação‖. 

Entre todas as questões apresentadas no primeiro questionário, esta foi a que teve o segundo 

maior percentual de concordância, com 59,70% dos servidores afirmando concordar 

totalmente com o exposto. Nessa questão, o mesmo percentual foi obtido independente da 

variável considerada. (Tabelas 14, 51 e 55).  

Assim, a preocupação em atender ao usuário em suas demandas, oferecendo-lhes 

oportunidade de acesso e auxilio para a pesquisa revela o esforço que o Sistema de 

Bibliotecas da UFC desempenha para tal e reflete no posicionamento dos servidores, 

contradizendo, portanto, a afirmação de Davenport (1998). 
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A terceira afirmação, feita por Davenport (1998), trata da concepção do autor 

sobre o fato da Biblioteca não criar nem melhorar informações. No quadro 5 foi apresentado 

um resumo de conhecimentos produzidos por Bibliotecas de UF no Nordeste brasileiro. O 

quadro é exemplificativo e não exaustivo, mas aponta conhecimentos que são produzidos por 

Bibliotecas, contudo, se trata de referências mais recentes e, portanto, é necessário confrontar 

as afirmações de Davenport (1998) considerando a literatura produzida até 1998. 

Assim, pode-se citar a elaboração do Repertório Bibliográfico Universal (RBU), 

que foi iniciado em 1895 por Paul Otlet e La Fontaine. O RBU nasce do anseio de elaborar 

um documento que tivesse uma abrangência universal para registo de todo conhecimento 

produzido. O RBU influenciou fortemente a biblioteconomia, sendo a necessidade de produzir 

informações, que auxiliem no processo de busca, de recuperação e de organização do 

documento uma questão que acompanhe esta ciência desde então.   

Antes disso, em 1876, o bibliotecário inglês Melvil Dewey elaborou a 

Classificação Decimal de Dewey (CDD), sendo esta uma tabela de classificação que até os 

dias atuais é utilizada nas grandes Bibliotecas. A CDD não só representa a quebra de 

paradigma trazido por Davenport (1998) sobre a não produção de conhecimento por parte das 

Bibliotecas e seus bibliotecários, mas também revela o interesse e a prática dos bibliotecários, 

em melhorar a informação, torná-la mais acessível e organizada. Tem-se ainda, em 1905, a 

elaboração da Classificação Decimal Universal (CDU), outro grande marco para a 

biblioteconomia e suas produções, que representa o interesse que esta ciência tem em 

melhorar a informação para que o usuário final possa utilizá-la de forma mais rápida, 

acessível e organizada (MOURA, LARA, 2012). 

Estudos voltados para a indexação da informação também representam o interesse 

da biblioteconomia e de bibliotecários em melhorar a informação. Indexar um documento 

implica em melhorar uma informação para que esta seja mais bem representada, com a 

indexação é possível padronizar termos e, ainda, atribuir valor para a informação para que no 

momento da busca e recuperação o usuário possa ter melhores resultados. O bibliotecário 

indexador descreve conteúdos mediante a utilização de termos, preferencialmente, retirados 

de vocabulários controlados, melhorando assim a informação. Lancaster (1991, 1998, 2003) é 

uma grande referência em estudos de indexação e antes que Davenport (1998) publicasse o 

título ―ecologia da informação‖, Lancaster (1991) já tinha publicações falando sobre a 

indexação e, consequentemente, como o bibliotecário pode melhorar a informação, não se 

tratava só de teoria, mas de pesquisas já realizadas mediante a prática vivenciada.   
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Então, sobre a afirmação de que ―Bibliotecas não criam nem melhoram 

informações‖ (DAVENPORT, 1998, p. 143), cinco dos nove participantes afirmaram 

discordar da afirmação, enquanto quatro concordaram com Davenport (1998). Ocorre que a 

afirmação de Davenport (1998) possui dois extremos, um é a generalização e outro é a 

subjetividade. Quando o autor afirma que não há melhoria das informações, ele generaliza os 

bibliotecários e desconsidera que dependendo do ambiente em que trabalham, os 

bibliotecários tendem a interferir mais ou menos nas informações. O processo de indexação, 

por exemplo, é realizado por bibliotecários catalogadores, mas não por bibliotecários de 

referência. Portanto, a generalização do autor traz uma inverdade para a afirmação.  

Outro ponto que pode ser questionado na frase de Davenport (1998) e que pode 

ter provocado divisão do grupo de respondentes desta pesquisa, entre o concordo e não 

concordo, é o fato de que o autor não explica que tipo de informação é essa que o 

bibliotecário não cria nem melhora. Já foi visto, no segundo capítulo desta dissertação que o 

conceito de informação é abrangente e variável e, ainda, que a informação está em vários 

lugares, então não fica claro a que tipo de informação Davenport (1998) se refere em sua 

afirmação.  

A generalização da afirmativa tende a provocar maior incerteza do respondente ao 

se posicionar entre concordar e discordar da afirmativa.  

A quarta afirmação que Davenport (1998) faz sobre bibliotecários é que: ―O 

modelo de biblioteca implica um repositório físico‖, e diante desta afirmativa, seis 

participantes disseram concordar com o autor e outros três participantes discordaram.  

Para o ano em que o livro ―Ecologia da Informação‖ foi publicado, pode até ser 

possível uma verdade no que foi afirmado por Davenport (1998), mas já naquela época 

existiam os esforços para possibilitar que usuários tivessem acesso às informações, mesmo 

não sendo necessário ir até a biblioteca. Naturalmente, hoje, com o avanço da tecnologia e, 

principalmente, da internet é mais simples contestar a afirmação feita por Davenport em 1998, 

porém, na literatura antes de 1998, embora de forma mais rara, também é possível encontrar 

estudos voltados aos usuários, mesmo fora do ambiente da Biblioteca.  

No Brasil, tem-se o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia 

(IBICT), órgão criado pelo Decreto nº 35.124, de 27 de fevereiro de 1954, que surgiu 

oferecendo serviços de comutação bibliográfica, o COMUT. Com este serviço, o usuário pode 

ter acesso aos periódicos, teses, anais de congresso, relatórios técnicos e partes de diversos 

outros tipos de documentos sem precisar se deslocar até a Biblioteca que possui o material. 

Outro destaque é para o desenvolvimento, em 1998, da Biblioteca Virtual CIR (Centro de 
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Informação e Referência em Saúde Pública), que também representa um marco para o 

atendimento ao usuário sem a necessidade de deslocamento até a Biblioteca.  

Naturalmente, em 1998, as ações neste sentido eram mais tímidas, sendo mais 

fácil concordar que discordar de Davenport (1998), considerando a época em que o livro foi 

publicado. Atualmente, as ações desenvolvidas por Bibliotecas e bibliotecários para o 

atendimento remoto ao usuário são bem mais significativas.  

Davenport (1998), ao tratar da equipe de ecologia de informação, foi errôneo em 

suas afirmações acerca dos profissionais bibliotecários. Nesse sentido, cabem muitas 

adaptações entre o modelo de gestão ecológica da informação, originalmente proposto pelo 

autor, e a implantação deste no universo da Administração Pública Federal nos dias de hoje.  

Para o autor, uma equipe ecológica da informação deve ser composta por 

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

de informação e administradores de rede de sistema. Em uma Instituição Federal de Ensino 

Superior é comum contar com diversidades amplas de profissionais, contudo, raramente um 

Sistema de Bibliotecas de IFES conta com estes profissionais para uso exclusivo no ambiente 

das Bibliotecas.  

Portanto, o desafio para o Sistema de Bibliotecas é estender a ecologia da 

informação para outros setores, ou ao menos aos profissionais que tratam com maior 

frequência dos assuntos relacionados à Biblioteca e estejam familiarizados com a política 

ecológica de gestão da informação, ou seja, em um Sistema de Bibliotecas que tem os 

sistemas de automação desenvolvidos por profissionais que não pertencem ao cenário das 

Bibliotecas é importante compartilhar com estes profissionais sobre a política de gestão 

desenvolvida, deixando claro quais são os objetivos da unidade e o que é esperado do sistema. 

Sobre os administradores de banco de dados, Davenport (1998) afirma que são os 

profissionais responsáveis pela preservação e proteção dos dados que são inseridos nos 

bancos, para o autor, essas são atribuições dos ―novos bibliotecários‖. No sistema ecológico 

da informação, cabe sim espaço para o profissional bibliotecário, mas não como um mero 

guardião da informação, mas sim como um profissional que de fato gerencia a informação. 

Nesse sentido, ao implantar a gestão ecológica da informação é preciso que a equipe esteja 

ciente de suas obrigações e tenha suas competências bem desenvolvidas. Ao profissional 

bibliotecário cabe não só inserir informações em bases de dados, mas atrair o usuário até estas 

como, por exemplo, fazendo uso do DSI, também é importante que promova o uso do acervo 

e não que iniba o acesso.  

O maior equívoco de Davenport (1998) em relação à equipe da informação foi 
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subestimar o trabalho do bibliotecário e, consequentemente, ignorar todos os estudos e 

avanços que são desenvolvidos na biblioteconomia em prol do usuário final. Na seção em que 

se trata da percepção dos servidores do Sistema de Bibliotecas da UFC sobre a gestão 

ecológica da informação, o grupo que trata da equipe de informação foi o que recebeu grande 

destaque positivo.  

Os bibliotecários enxergam seu papel e de seus colegas, pois foi possível perceber 

que, mesmo de forma não documentada, existem pessoas que são encarregadas pelo 

gerenciamento das informações e, também, que há membros na equipe que auxiliam os 

usuários em suas necessidades.  

Por fim, Davenport (1998) considera que uma equipe ecológica da informação 

deve considerar um conjunto de características, sendo estas: exatidão, oportunidade, 

acessibilidade, envolvimento, aplicabilidade e escassez. Estes pontos são tratados amplamente 

pela biblioteconomia.  

A exatidão na informação está ligada aos aspectos de veracidade, de autenticidade 

e de confiabilidade da informação e no ambiente de uma Biblioteca isso ocorre com a 

verificação, o estudo e a análise das fontes de informação que são adquiridas no centro 

informacional.  

Davenport (1998) associa a oportunidade com a atualização da informação e 

explica que informações mais antigas podem ser úteis para determinados estudos, enquanto 

outras necessidades gerenciais requerem informações mais novas. No âmbito da 

Administração Pública nem sempre é possível manter o acervo atualizado, pois para tanto é 

necessário que ocorra a liberação de verba pública, que nem sempre é feito, mas a 

preocupação em manter um acervo equivalente com a necessidade dos usuários também é 

uma realidade nas Bibliotecas.  

Sobre a acessibilidade, Davenport (1998) trata do tempo em que o usuário leva 

para ter acesso à informação. Estes estudos já são realizados na biblioteconomia desde as Leis 

de Ranganathan ―poupe o tempo do usuário‖. Para isso, no âmbito da Administração Pública, 

bibliotecários devem desenvolver treinamentos que visem familiarizar o usuário com o acervo 

e com as ferramentas de busca disponíveis, além de aperfeiçoar serviços de DSI e, quando 

possível, disponibilizar a informação de forma remota.  

O aspecto ―envolvimento‖, tratado por Davenport (1998), está atrelado ao fato de 

que a organização precisa receber informações úteis dentro da sua realidade. Na 

Administração Pública, este quesito tem grande relevância, pois como já foi destacado, cabe 

às Bibliotecas de IFES realizarem ações prevista em lei, desse modo, a ecologia da 
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informação aponta para a necessidade de receber informações que tenham relevância para 

aquele ambiente. Quais seriam: regulamentos, normativas, leis, emendas constitucionais, 

resoluções e atos normativos, aos quais a Biblioteca deve  se submeter.  

Quanto ao fator ―aplicabilidade‖, este se assemelha ao fator ―envolvimento‖. 

Aplicabilidade da informação trata de fornecer aos usuários informações que são aplicáveis 

no seu dia a dia, evitando perda de tempo e de sobrecarga informacional.  

A escassez da informação, quando tratada em um ambiente de organizações 

particulares, sofre grande mudança em um ambiente da Administração Pública. Davenport 

(1998) associa a raridade de uma informação ao valor que esta possui. Na Administração 

Pública, esta máxima não pode ser uma regra, pois trabalhar com ausência de informação no 

serviço público pode significar trabalhar com ilegalidade, falta de ética ou atos falhos, tendo 

em vista que na Administração Pública só é permitido fazer o que está previsto em lei, sendo 

indispensável que o servidor público tenha acesso a todas as informações que são necessárias 

para o desenvolvimento de suas atribuições.  

Assim, pontua-se que as principais diferenças entre o modelo de Equipe 

Especializada em Informação, originalmente, preconizada por Davenport (1998) e a 

adaptação aqui proposta são: 

a) Davenport (1998) possui uma visão errônea do profissional bibliotecário e acaba 

desenhando um modelo de ecologia da informação que considera inovador, mas que 

na verdade já vem sendo aplicado por bibliotecários há longo tempo; 

b) O bibliotecário que integra um Sistema de Bibliotecas de IFES deve ter consciências 

de suas atribuições e desenvolvê-las da melhor maneira possível, a fim de contribuir 

para a gestão ecológica da informação; 

c) As características que definem o valor da informação, na concepção de Davenport 

(1998), não sobrem alterações significativas, quando levadas para o âmbito da 

Administração Pública, exceção para a característica da escassez. 

Ao realizar buscas em bases de dados sobre a pesquisa brasileira sobre ecologia da 

informação não foi possível encontrar estudos que propuseram adaptação do modelo de 

Davenport (1998) para a Administração Pública. A escassez de trabalhos dificulta avaliar a 

importância que tem sido dada para a ecologia da informação. Assim, durante a aplicação do 

questionário, diretores e chefes foram questionados sobre se consideram ou não importante a 

ecologia da informação e a necessidade de ter um servidor ou equipe que fosse responsável 

por aspectos ligados à gestão da informação (Ver APÊNDICE B). 

Para essa pergunta, seis dos nove participantes consideraram importante ter uma 
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pessoa ou equipe responsável por aspectos ligados à ecologia da informação, enquanto três 

disseram não considerar importante que se tenha um servidor ou equipe para tal finalidade.  

Perceber a necessidade da ecologia da informação exige um olhar geral para a 

organização, bem como em compreender as múltiplas informações, que circulam diariamente 

em um Sistema de Bibliotecas e quão diferenciadas são as necessidades informacionais, que 

levam o indivíduo a perceber quão necessária é a gestão da informação. Contudo, olhares 

voltados para uma realidade muito específica podem sentir dificuldades em perceber a 

necessidade de gerenciar a informação, considerando a abordagem de Davenport (1998).  

A resistência em compreender e aceitar a necessidade da gestão ecológica da 

informação pode ainda estar relacionada ao fato de que a organização tem ―sobrevivido‖ bem 

sem esta, então para que a implementação? Acontece que Davenport (1998) já havia previsto 

estas resistências e para o autor esta situação é parte da confusão que pode ser feita entre 

gerenciar a informação e gerenciar a mente das pessoas e, ainda, a pouca familiaridade com o 

tema.  

No primeiro caso, as pessoas podem considerar a ecologia da informação uma 

abordagem invasiva, que tenta controlar como cada indivíduo processa a informação, 

contudo, como tem sido explicado ao longo deste trabalho, a ecologia da informação propõe 

padronização, organização e simplificação nas formas de aquisição, de processamento, de uso 

e de distribuição da informação e não um controle da mente dos indivíduos que formam a 

organização.  

No segundo caso, sair da zona de conforto pode gerar uma resistência diante da 

mudança e, para algumas pessoas, tomar a postura de ―está tudo bem assim‖ é melhor que 

assumir os desafios da mudança. 

Deste modo, a implantação da ecologia da informação, em ambiente público, não 

foge a regra do que já tinha sido dito por Davenport (1998) de que é preciso uma mudança 

comportamental, conversas, debates e explicações para que os grupos resistentes à mudança 

possam entender, aceitar e, principalmente, contribuir para a ecologia da informação.  

 

5.3.5 Processos de gerenciamento da informação, adaptação do modelo de Davenport 

(1998) 

 

Davenport (1998) propõe um gerenciamento de processos dividido em quatro 

passos (Figura 2). O autor afirma se tratar de um modelo genérico, que pode ser adaptado de 

acordo com a realidade de cada organização. Nesse sentido, a adaptação deste modelo para a 
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realidade do Sistema de Biblioteca da UFC também será feita considerando os quatro passos 

definidos pelo autor.  

Antes, porém, é importante avaliar que 65,67% dos servidores participantes do 

questionário se posicionaram na alternativa ―concordo totalmente‖ diante da afirmação de que 

―usuários-chaves são importantes para o projeto de como devem funcionar os processos 

informacionais‖. Aqui, entendem-se usuários-chaves como aqueles que têm maior 

importância para o setor, no caso do Sistema de Bibliotecas, alunos e servidores vinculados à 

UFC.  

Já no questionário aplicado aos chefes e aos dirigentes, por unanimidade, afirmou-

se que o usuário final da informação deve ser o centro do gerenciamento dos processos. Deste 

modo, esta adaptação considera a percepção majoritária dos participantes, a de que o usuário 

deve ser o foco do gerenciamento dos processos.  

Passo 1 - Determinação das exigências da informação: Davenport (1998) explica 

que é necessário saber não só a necessidade informacional do usuário final, mas também a 

necessidade de gerentes, no caso do Sistema de Biblioteca da UFC, não só dos usuários de 

Bibliotecas, mas de toda a equipe que trabalha na biblioteca. O fato de que na Administração 

Pública só se pode fazer o que está previsto em lei, a necessidade de informação legislativa 

atualizada e interpretações destas leis, resoluções, decretos e portarias se torna algo latente, 

além de informações técnicas, mas também é necessário entender e conhecer a necessidade do 

usuário, e esta etapa pode ser alcançada com aplicação de questionário. 

É esperado do gerente ecológico informacional uma ampla participação na 

elaboração das exigências e do profissional que irá desempenhar esta função é imprescindível 

que o mesmo acompanhe de perto as atividades que são desenvolvidas na biblioteca para que 

observe as reais necessidades, tanto dos servidores como dos usuários.  

Outro papel importante é identificar quais informações não estruturadas são mais 

necessárias e requisitadas para que assim estas possam ser estruturadas e repassadas aos 

demais interessados, pois quando a informação está dispersa fica mais difícil tomada de 

decisão, padronização de serviços e agilidade na disseminação da informação.  

Destaca-se que tais necessidades devem considerar que o usuário final é o foco de 

todos os processos, portanto, a informação utilizada pelos servidores, em suas atividades, 

deve considerar a realidade que os servidores apontaram nos dois questionários aplicados 

nesta pesquisa.  

Passo 2 - Obtenção de informações: nesta etapa, Davenport (1998) afirma que 

bibliotecários são buscadores de informação por excelência, logo, as dificuldades na obtenção 
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de informações caem drasticamente, quando se fala de obtenção de informações em 

bibliotecas e para a própria biblioteca, visto que se trata de um organismo formado, 

essencialmente, por estes profissionais, contudo, a dificuldade aumenta quando se trata de um 

Sistema de Bibliotecas subordinados à Administração Pública Federal, pois quando não 

disponibilizadas de forma gratuita, é necessário emissão de editais de licitação para aquisição 

dos bens, ou é necessário contar com doações.  

No que diz respeito à  obtenção de informações para os usuários, o processo de 

licitação ou o aguardo por doações também é necessário, mas nesse sentido, é possível que a 

biblioteca receba direcionamento do próprio usuário sobre quais materiais são mais 

necessários e, novamente, esta coleta de informação pode ser feita em consulta direta ao 

usuário.  

Outro importante fator destacado por Davenport (1998), no que diz respeito à 

obtenção da informação, envolve como esta será classificada. Observa-se no Sistema de 

Bibliotecas que a informação obtida e disponibilizada aos usuários finais já conta com um 

sistema de classificação, contudo as informações das quais os servidores necessitam para a 

execução de suas atividades estão dispersas e com uma classificação mais frágil, somente uma 

organização por pastas no site institucional. Assim, é importante que um Sistema de 

Bibliotecas como da UFC se utilize de diversas informações oriundas de diversas fontes e que 

as mesma estejam bem categorizadas, e que tais categorias sejam de fácil entendimento e 

largamente divulgadas entre os usuários internos da informação.  

A estruturação da informação também é essencial no modelo da ecologia da 

informação e facilita a obtenção desta. Davenport (1998) afirma que documentar a informação 

é a forma mais óbvia de estruturá-la, assim, acredita-se que esta estruturação é plenamente 

aplicável ao Sistema de Bibliotecas para o qual se refere.  

É perceptível que há esforços na elaboração de documentos que estruturem a 

informação tanto para o usuário final da informação (alunos e servidores da UFC) como para 

aqueles que trabalham no próprio sistema, mas não de forma padronizada, e nem todos estão 

estruturados. Portanto, os maiores esforços devem ser concentrados na estruturação de 

informações não estruturadas e a categorização destas.  

Passo 3 – Distribuição: o processo de distribuição da informação está relacionado 

à ligação entre a informação e o indivíduo que desta precisa. Diante do exposto, cabe decidir 

como será feita a distribuição. A resposta dada pelos dirigentes, que responderam ao segundo 

questionário desta pesquisa, sobre qual o meio de comunicação mais adequado para o Sistema 

de Bibliotecas pode servir como parâmetro para a tomada desta decisão.  
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Expõe-se que oito dos nove participantes do questionário apontaram a 

comunicação via e-mail como forma principal, embora não exclusiva, no sistema. Assim, a 

distribuição da informação pode ser feita primordialmente via e-mail, mas a documentação da 

mesma deve sempre ser considerada, assim como a distribuição por meio de outros canais de 

comunicação.   

Outra importante decisão que deve ser tomada é sobre como a informação chegará 

ao usuário. Quando solicitada por este ou divulgada a todos os usuários? Do ponto de vista 

legal, o servidor deve se manter atualizado, independentemente da divulgação em massa, 

sobre a legislação pertinente, visto que a alegação de desconhecimento sobre determinada lei, 

resolução, normativa ou outro documento oficial não isenta da necessidade e da 

responsabilidade de agir conforme o exposto. Assim, a divulgação da informação acaba se 

tornando um serviço complementar à obrigatoriedade imposta ao servidor e a decisão de fazer 

cabe à gerência.  

Quando se trata do usuário final dos serviços da biblioteca, a premissa deve ser 

considerada por outro aspecto. A questão da diversidade do público e dos seus interesses pode 

dificultar a divulgação em massa das informações que a biblioteca julgar pertinente e pode, 

ainda, contribuir para um excesso de informação. Assim, cabe considerar e aperfeiçoar os 

serviços de disseminação seletiva da informação, sobre o qual já foi feita explanação neste 

trabalho.  

Passo 4 – Uso da informação: o sentido de analisar o uso da informação reside no 

fato de que a informação não utilizada não tem valor. E todas as outras etapas realizadas no 

processo de gerenciamento da informação terão sido em vão. Como exemplo, é possível citar 

a lei de acesso à informação, que regulamenta sobre a disponibilização de informação 

produzida em órgão públicos para quem desta necessitar. Trata-se de uma lei importante, 

tanto para quem trabalha com produção, disseminação e aquisição da informação, como para 

o usuário que desta necessite. A importante lei perde sua relevância, mas não legalidade, 

diante do abismo do desconhecido.  

Nesse cenário, a etapa de gerenciamento da informação voltada para o uso desta 

visa maximizar a utilização da informação que é enviada ao usuário. O maior estímulo para o 

servidor público em otimizar o uso da informação jurídica se encontra na legalidade dos atos 

praticados, pois é preciso conhecer a legislação para garantir a legalidade na execução das 

atividades e a validade dos serviços e produtos oferecidos, já sobre as informações técnicas, o 

estímulo pode vir da necessidade de padronizar serviços e produtos.  
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Para o usuário final das bibliotecas se tem como maior estímulo a distribuição da 

informação que seja de interesse de cada tipo de usuário. Portanto, a maximização do uso da 

informação no Sistema de Bibliotecas da UFC pode ser apoiada no tripé: necessidade, 

utilidade e pertinência.  

 

5.4 Etapa 4 – Proposta de implantação do modelo adaptado de Davenport (1998) 

 

O Sistema de Bibliotecas da UFC, como já exposto, é formado por 137 servidores 

divididos em 20 unidades. Dentro deste sistema se tem a Biblioteca Central do Campus do 

Pici (BCCP), que conta com dezoito servidores, dos quais doze são bibliotecários, três são 

assistentes administrativos e três são auxiliares administrativos (Figura 5). Do total, três 

servidores possuem FG, uma referente à direção geral da BCCP, uma para chefiar a Seção de 

Atendimento ao Usuário e outra para chefiar a Seção de Representação Descritiva e Temática 

da Informação (SRDTI).  

A BCCP conta ainda com um quantitativo de dez funcionários terceirizados que 

não participaram da pesquisa, mas que vale mencionar, pois são vinculados diretamente à 

direção da biblioteca. Por se tratar de uma das maiores bibliotecas do sistema e por estar 

dividida em seções, assim, esta biblioteca foi a unidade escolhida para propor a validação do 

método. 

Sabe-se que a BCCP representa apenas uma parte do todo, mas dada sua 

configuração, divisões e organograma foi considerada a biblioteca ideal para o 

desenvolvimento de uma política experimental de gestão ecológica da informação, com base 

na adaptação que foi aqui proposta e que foi realizada com base em Davenport (1998) 



 
 

117 

Figura 5 - Organograma BCCP 

    
                       Fonte: dados da pesquisa 

 

A direção geral da BCCP, considerando esta biblioteca como um todo, ocupa o 

nível estratégico, as chefias da SAU e da SRDTI ocupam posições táticas e os demais 

servidores e funcionários formam o nível operacional.  

Para a implantação da gestão ecológica da informação nesta biblioteca se propõe 

uma reunião com todos os servidores e os funcionários, na qual deverão ser expostos os 

objetivos da gestão ecológica da informação e a importância de ter todos os colaboradores 

envolvidos no processo. Neste primeiro encontro deverão ser expostos: o modelo teórico 

desenvolvido para todo o sistema e quais são suas etapas.  

Para a definição da estratégia de informação há de se considerar todo o exposto no 

modelo teórico, que foi desenvolvido nesta dissertação, e para tanto se faz necessária uma 

reunião que envolva os servidores do nível estratégico e tático. Na realidade aqui apresentada, 

os chefes de seção representam os gerentes no modelo original de Davenport (1998).  

Tendo sido o enfoque na informação comum o apontado como ideal para uma 

biblioteca subordinada se aponta na figura 6 quais seriam estas informações, considerando o 

ambiente na qual a BCCP está inserida.  
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Figura 6 – Informação comum, considerando o ambiente na qual a BCCP está inserida 

 
 Fonte: dados da pesquisa. 

 

Embora a proposta de validação do modelo seja para a BCCP não é possível 

ignorar o ambiente no qual esta está inserida, pois se trata de uma máxima da ecologia da 

informação considerar o ambiente como um todo e desenvolver o projeto de modo holístico. 

Assim, antes de propor estratégias de informação é preciso definir quais são as informações 

comuns deste ambiente. 

Na Figura 6, o Governo Federal com suas leis, normativas e regulamentações 

representa o nível mais alto e abrangente da informação comum, pois todo o serviço público 

federal está subordinado a estas, a Universidade Federal do Ceará (UFC) representa o 

segundo nível da informação comum da BCCP, pois o Sistema de Bibliotecas como um todo 

está inserido e subordinado às instâncias maiores da UFC, logo o Regimento Geral da IES 

juntamente com Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) rege diretrizes que devem ser 

seguidas por todas as unidades da UFC. 

Em seguida se tem a direção geral do Sistema de Biblioteca da UFC, que 

determina os procedimentos e normas que devem ser seguidos por todas as Bibliotecas que 

integram o Sistema, na sequência se têm as divisões de coordenação de Bibliotecas, divisão 

de acervo e representação da informação, divisão de preservação do acervo e divisão de 

tecnologia da informação e todas estas divisões emitem informações que são do interesse 
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comum da direção da BCCP, porém nem sempre as divisões emitem informações comuns 

para a SAU e para a SRDTI.  

Nesse cenário, tem-se na BCCP, que a SAU possui maior interesse nas 

informações advindas da divisão de preservação do acervo e de divisão de tecnologia da 

informação, enquanto a SRDTI possui maior interesse nas informações advindas da divisão de 

acervo e representação da informação e, também, da divisão de tecnologia da informação. 

É importante lembrar que o fato de uma seção possuir maior interesse nas 

informações de uma divisão em específico isso não anula a necessidade de obter informação 

das demais divisões, pois há de se lembrar do princípio da continuidade do serviço público.  

Assim, podem ser apontadas como estratégia da informação baseadas na 

informação comum para a realidade da BCCP as seguintes sugestões: 

a) a informação produzida pertence ao cidadão. Os setores devem se manter atualizados 

sobre assuntos que lhes são mais pertinentes, mas sempre considerando que a 

atividade fim é a satisfação do cidadão usuário da biblioteca; 

b) a informação será disponibilizada de tal forma que o cidadão possa ter fácil e seguro 

acesso a estas, sendo cada setor responsável pela exatidão das informações 

disponibilizadas ao público; 

c) a chefia de cada setor é responsável pela fiscalização da legalidade, da publicidade e 

da veracidade das informações que são disponibilizadas pela equipe.  

 

Destaca-se que a estratégia de informação é um processo contínuo e mutável, que 

vai se adaptando à realidade da organização, logo, como exposto por Davenport (1998), a 

riqueza de detalhes não é uma característica que a estratégia de informação deva possuir.   

Na sequência da proposta de implementação da ecologia da informação, na 

BCCP, têm-se questões ligadas à política da informação, tendo sido o modelo federalista 

apontado como ideal para aplicação em um Sistema de Biblioteca da UFC se tem que em uma 

possível implantação da gestão ecológica na BCCP se deva considerar o federalismo.  

Assim, seguem as considerações acerca das observâncias necessárias para a 

implantação: 

a) gestores e os demais membros da equipe devem se reunir para discutir o modelo 

federalista e o fluxo que a informação deve seguir até que esta seja largamente 

disseminada; 

b) conscientização da equipe sobre a necessidade de possuir e aplicar corretamente a 

informação no ambiente do trabalho, visando o cumprimento do disposto na 
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Constituição Federal (Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e 

Eficiência) e a satisfação do usuário final;  

c) visto que a estratégia da informação está baseada no enfoque comum devem ser 

observadas quais informações são pertinentes a cada setor e, no momento da 

divulgação, recomenda-se classificar a informação de acordo com o grau de 

importância que esta representa para cada setor, assim, será possível atrair atenção 

mais imediata dos que devem, com mais urgência, tomar conhecimento do que está 

sendo divulgado;  

d) definir qual servidor será responsável pela divulgação da informação; 

e) promover debates constantes acerca da política informacional e o modo como tal 

política está sendo executada, visando correção de falhas e maximização de 

potencialidades. 

 

A BCCP conta com múltiplas fontes formais de informações e, em princípio, isso 

pode gerar confusão e sobrecarga informacional, mas o aperfeiçoamento tende a vir com a 

prática e com o desenvolvimento de uma classificação de informação divulgadas, assim, 

setores com maior interesse em informação X deverão acessá-las o mais imediato possível, 

dependendo da classificação que a informação receba. Enquanto setores para os quais  esta 

informação não tenha aplicação direta poderão acessá-la em momento mais oportuno.  

Mapear processos é um importante passo para melhoria do comportamento e da 

cultura organizacional, pois possibilita maior padronização na execução de atividades e 

fomenta a utilização de fontes de pesquisa também padronizadas, nesse sentido, a BCCP já 

tem mostrado grandes avanços, pois o processo de mapeamento de processos vem sendo 

implementado desde o ano de 2017 e continuará em desenvolvimento no ano de 2019.  

Porém, não se trata da única iniciativa necessária para melhoria destes aspectos, 

sendo importante considerar ainda o modo como as informações estão sendo repassadas. A 

comunicação via e-mail foi considerada pelos dirigentes como a mais apropriada para o 

sistema como um todo e se acredita que este meio de comunicação facilita não só o acesso, 

mas também a comprovação das informações repassadas para facilitar o arquivamento 

pessoal, que pode ser feito mediante uso de marcadores do próprio e-mail.  

Para a aplicação do método se indica ainda: 

a) identificar e documentar quais os tipos de comportamentos que são idealizados e 

esperados dentro da biblioteca; 

b) criar e documentar métodos de recompensa para os servidores;  
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c) oferecer treinamentos periódicos, promover e incentivar a participação dos servidores 

em cursos, eventos e capacitações que tenham a abrangência da atuação desejável ao 

ambiente da Biblioteca.  

Poucos treinamentos são oferecidos pela própria BCCP aos servidores que fazem 

parte da Biblioteca, porém a UFC conta com Divisão de Formação Profissional (DIFOP) que 

todos os anos desenvolve uma série de capacitações voltadas aos servidores. Defende-se que 

para que a ecologia da informação aconteça, entre outros aspectos já apresentados aqui, deve-

se incentivar e facilitar a participação, organizada, dos servidores nesses treinamentos, mas 

também desenvolver capacitações específicas para melhoria dos atos realizados na Biblioteca. 

Propor a implantação da ecologia da informação à luz de Davenport (1998), em 

uma Biblioteca, é por vezes conflituoso quando se considera a percepção do autor sobre o 

profissional bibliotecário, contudo, na adaptação que esta dissertação propõe se discorreu e 

pôs-se a prova de que as afirmativas trazidas por Davenport (1998) são mais resultados de 

estigmas que de fatos.  

Ante o exposto, o profissional bibliotecário já é por formação um profissional que 

em muito se aproxima daquele idealizado por Davenport (1998), quando o autor trata da 

equipe de informação. Assim, o aperfeiçoamento da equipe ocorre mais no sentido de alinhar 

e de distribuir atividades do que em uma mudança radical de postura, de percepções e de 

execução de atividades por parte dos bibliotecários.  

Por ser o ambiente da BCCP formado, em grande parte por bibliotecários, 

entende-se esta realidade como uma grande vantagem para a implantação da gestão ecológica 

da informação, com as adaptações que esta pesquisa propõe. Assim se coloca em evidência 

algumas atitudes esperadas para a implantação do método: 

a) destinar no mínimo um servidor para gerenciar todos os tipos de informações que são 

necessárias à execução das principais atividades desenvolvidas pela Biblioteca; 

b) mapear e documentar quais informações são imprescindíveis para o bom 

funcionamento da unidade; 

c) promover o domínio, por parte dos servidores, o acesso, o manuseio e o domínio de 

múltiplos tipos de informações; 

d) avaliar com periodicidade regular os trabalhos desenvolvidos pela equipe no que 

concerne à gestão da informação.  

O processo de gerenciamento da informação também integra o método proposto por 

Davenport (1998) e a adaptação daquele aqui proposto. Nesse cenário, faz-se necessário o 
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levantamento das principais exigências informacionais do grupo, tanto dos colaboradores que 

trabalham na Biblioteca como do público por esta atendido.  

Para tanto, são indicadas as aplicações de questionários ou de entrevistas com 

uma amostra confiável da população. Realizada esta etapa é preciso repassar as exigências à 

Divisão de Acervo e Representação da Informação para as providências necessárias à 

aquisição do material, visto que a BCCP não tem autonomia para realizar processos de 

licitação, restando para a unidade a possibilidade de colher informações por doações ou 

aquelas que estão disponibilizadas gratuitamente em meio eletrônico. Portanto, para a BCCP a 

parte da obtenção de informação só pode ser exercida de modo parcial, visto esta limitação.  

A distribuição da informação, quando disponibilizada em meio eletrônico pode 

ser feita por e-mail entre os colaboradores da Biblioteca e via sistema de automação aos 

usuários atendidos por esta, considerando sempre a necessidade de cada um.  

O importante trabalho a ser desenvolvido pela unidade, no que diz respeito ao 

fomento do fator ―distribuição de informação‖ é o fortalecimento da disseminação seletiva de 

informação. Que pode ser feito mediante realização de autocadastro, no qual usuários 

selecionam as áreas de interesse e que a Biblioteca distribui a informação, conforme demanda.  

Um processo eficaz de distribuição de informação também facilita e otimiza seu 

uso, mas é a participação ativa dos usuários da informação que melhor aponta a direção a ser 

seguida.  Para tanto, relevante promover avaliações constantes sobre os serviços de 

distribuição de informações, a fim de detectar se o processo está alcançando o objetivo maior 

que é o do uso. 

 

5.5 Etapa 5 - Análise da proposta de implantação do modelo de gestão ecológica da 

informação desenvolvido a partir de Davenport (1998) 

 

Entre a realidade e a prática há um lapso significativo, especialmente, quando se 

está situado fora das Ciências Exatas, mas é com o uso de uma metodologia e um método 

científico adequado que se consegue diminuir a distância entre estes paralelos. O modelo de 

ecologia da informação, que foi adaptado de Davenport (1998) e apresentado neste trabalho, 

para a realidade de Bibliotecas inseridas no âmbito da Administração Pública Federal, 

certamente, conta com questões que estão ligadas à interpretação da pesquisadora e, portanto, 

carrega consigo certa subjetividade. 

Contudo, uma interpretação pautada na racionalização e somada com as análises 

estatísticas, referencial teórico, recolhimento de dados e aplicação de questionários promove 
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mais uma diversidade de possibilidades da realidade do que empobrece um estudo. Assim, 

esta pesquisa está encadeada em tempo e em espaço específico e foi desenvolvida a partir de 

objetivos claros e que nortearam o estudo desde o início, assim, foi possível fazer 

levantamentos sobre o que já vem sendo tratado sobre o assunto e com um encadeamento de 

ideias se estabelece uma coerência na pesquisa e torna mais robusta a grade de conhecimentos 

na ecologia da informação.  

Assim, a intuição do pesquisador que poderia ser vista como pessoalidade passa a 

contribuir para o desenvolvimento do modelo, já que está pautada em métodos racionais e 

possíveis de verificação e de contestação, como exige o conhecimento científico.  

Com isso, tem-se a necessidade de explicar que a proposta de aplicação deste 

método é fruto de um trabalho de observação somado com a interpretação, a intuição e 

métodos científicos, que foram rigorosamente seguidos.  

Ante o exposto, defende-se que a sistemática desenvolvida permite encontrar 

soluções para a gestão da informação no Sistema de Bibliotecas da UFC, e acredita-se, ainda, 

que possa ser expandido para outras realidades semelhantes.  

No que concerne a estratégia de informação, é preciso salientar que nenhuma das 

quatro questões do Grupo I, do questionário aplicado aos servidores, (Apêndice A) alcançou 

um percentual acima de 50% nas alternativas ―concordo totalmente‖ ou ―concordo 

parcialmente‖. Há de se considerar, portanto, que se trata de elemento do ambiente 

informacional do sistema de biblioteca da UFC que requer atenção.  

Muito embora, não se tenha aplicado um questionário especifico para os 

servidores lotados na BCCP, unidade alvo desse estudo para o desenvolvimento de uma 

proposta de implantação da ecologia da informação, sabe-se que 16% dos voluntários da 

pesquisa possuem lotação nessa biblioteca, assim, a percepção geral dos servidores tem uma 

representatividade significativa na BCCP, portanto, há necessidade de dirimir maior atenção 

para esse quesito. 

Espera-se que com a implantação de uma estratégia de informação a equipe da 

BCCP possa conduzir debates sobre a gestão da informação e assim envolver os servidores no 

processo de melhoria da troca informacional. É importante destacar junto à equipe os 

propósitos da estratégia definida e como ela pode melhorar não só a rotina de trabalho, mas a 

qualidade de serviços e produtos oferecidos aos usuários finais. 

É máster que a estratégia considere a excelência que o serviço público exige e que 

nesse novo cenário, com a equipe devidamente comprometida, seja possível antecipar às 

novas demandas e expectativas do público interno e externo viabilizando, assim, a introdução 
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da gestão da informação com base naquela preconizada por Davenpor (1998) e possibilitando 

melhorias de processos e serviços. 

A importância de se trabalhar a gestão da informação com uma política federalista 

foi destacada no item 5.3.2 dessa dissertação. Diferente da iniciativa privada, o setor público 

tem um compromisso com a transparência e com a publicidade, diante do exposto, entraria em 

conflito com a Administração Pública uma política que não estivesse tão voltada a larga 

disseminação de informações.  

A publicidade exigida pela Administração Pública contribui não só para a 

divulgação oficial dos atos praticados por seus agentes, mas também permite que toda a 

população tenha largo conhecimento sobre a conduta da equipe administrativa. Sob a ótica da 

ecologia da informação, a publicidade se mostra também favorável para a divulgação do 

modelo. E caso, a proposta que foi aqui desenvolvida, seja de fato aplicada tem-se a chance de 

dar ampla divulgação à gestão ecológica da informação com as adaptações necessárias à 

Administração Pública. 

O resultado do questionário aplicado aos servidores do sistema de biblioteca da 

UFC mostrou que já existe um debate em relação às políticas de informação usadas na 

organização, mas mostrou também que é preciso reforçar as discussões sobre o tema, 

principalmente no nível estratégico.  

O arranjo político vivenciado na BCCP aponta para tendências federalistas, logo, 

inferimos que uma implantação aberta e documentada da estrutura federalista não causará 

grande estranhamento à equipe, ao contrário, poderá tornar os debates ainda mais produtivos.  

Quanto ao comportamento e cultura organizacional, o questionário mostrou que 

existe uma identificação do comportamento organizacional que é desejável dentro do sistema 

de bibliotecas da UFC. A própria Administração Pública trata de definir, ainda que de forma 

muito generalizada, a conduta que espera do agente público. Assim, cabe ao sistema tornar 

esse comportamento desejável ainda mais explicito. Caso o modelo de ecologia da 

informação, voltado para o ambiente público federal, seja de fato implantado na BCCP tem-se 

a oportunidade de mapear esses comportamentos em uma biblioteca especifica e 

gradativamente expandir para as demais, caso os resultados desse mapeamento sejam 

positivos.  

Percebe-se também uma necessidade de promover treinamentos com mais 

frequência, a BCCP, em particular, é uma biblioteca que apresentou alta rotatividade de 

servidores nos últimos dois anos, não o bastante, os processos realizados pela equipe tiveram 

alterações significativas, tanto por questões ligadas ao sistema de automação utilizado na 



 
 

125 

biblioteca, como por resoluções federais e portarias da própria UFC além de atualizações de 

normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas que influencia as atividades 

desenvolvidas pela biblioteca.  

Portanto, acompanhar essas mudanças existe que os servidores estejam atentos às 

leis, resoluções, portarias e normas. Então, a promoção de treinamentos para tratar desses 

assuntos pode ser mais proveitoso que deixar os servidores à própria sorte na tentativa de 

acompanhar as alterações.  

Outro cuidado importante que se deve tomar - dessa vez não se trata de uma 

particularidade do serviço público federal - é com a sobrecarga de informação. Como dito, o 

servidor público precisa estar atento aos regulamentos do governo federal, as determinações 

das instituições a que estão vinculados e atualizações pertinentes às suas áreas de formação e 

atuação, logo, é preciso cuidar para que informação desnecessária não sejam divulgadas como 

se prioritárias fossem. A preciosidade do tempo precisa ser encarada como tal e a equipe deve 

ser poupada de informações desnecessárias ou improdutivas, tomando os devidos cuidados 

para que tal atitude não se caracterize como censura.  

Ao abordar o assunto equipe de informação, o presente estudo apresentou uma 

série de discordâncias com afirmações feitas por Davenport (1998), mas o foco foi mantido no 

que o autor considera como desejável a uma equipe ecologicamente orientada para o 

gerenciamento da informação. Ademais destaca-se que o profissional bibliotecário é sim apto 

a lidar com a gestão da informação de forma ecológica, pois desde a sua formação acadêmica 

recebe instruções sobre diferentes fontes de informação, estratégias de disseminação de 

informação e outros. Além disso o profissional bibliotecário lida com conhecimentos e 

informações disponíveis em diferentes fontes de informação e está capacitado para 

desenvolver políticas que aproximem o usuário dos centros informacionais.  

As questões que tratavam da equipe de informação, e que foram respondidas pelos 

servidores do sistema de biblioteca, apontaram para uma positividade nesse ambiente 

informacional e foi colocada em destaque a habilidade dos servidores em acessar diversas 

fontes de informação para atender as múltiplas necessidades dos usuários.  

Partindo das recomendações de Davenport (1998) a respeito das etapas de um 

processo de gerenciamento, foi esboçado um modelo que visa cumprir as etapas preconizadas 

pelo autor, considerando a realidade do serviço público federal. Sendo o sistema de 

bibliotecas voltado fortemente para o atendimento às demandas informacionais dos seus 

usuários, foi proposto que o público alvo do sistema fosse investigado, questionado e 

respeitado em suas necessidades informacionais.  
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Apontou-se que a obtenção da informação, por vezes, esbarra na burocracia das 

licitações e que em outras oportunidades conta com doações, mas que o sistema deve sempre 

formar seu acervo informacional com base em necessidades reais de seus usuários e não em 

escolhas aleatórias. Para a etapa de distribuição, foi proposto o fortalecimento da DSI para 

que assim seja possível atender melhor o usuário em suas demandas e também evitar o 

excesso de informação.  

Para fomentar a utilização da informação, a DSI também é um caminho proposto 

que representa uma segurança razoável para que o usuário tenha acesso ao que de fato lhe é 

pertinente.  

Assim, o adaptação que foi proposta nesse trabalho considera fortemente a 

realidade do serviço público federal, mas também as especificidades de se trabalhar com a 

ecológica da informação no âmbito de uma biblioteca que aqui é entendida não como um 

depósito de livros, mas como um organismo vivo e em crescimento, como propõe 

Raganatnahm e suas leis e como bem destaca a ecologia da informação.  

Detlor (2010) considerou que a gestão da informação não poderia ser encarada na 

perspectiva organizacional dentro de uma biblioteca por considerar que a equipe que trabalha 

e que também utiliza de seus serviços não criam conhecimentos. No entanto, ao longo desse 

trabalho, mostrou-se a possiblidade de trabalhar a ecologia da informação em uma perspectiva 

organizacional, dentro de uma biblioteca. Visto que essa possui todas as características de 

uma organização informacional e portanto pode aplicar com plenitude os princípios apontados 

por Davenport (1998) e torna-los ainda mais adequados às exigências da Administração 

Pública Federal. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Essa pesquisa, mostra que a gestão da informação tem ganhado importância nos 

último anos de tal forma que o tema vem sendo tratado por diversas área do conhecimento e 

nos mais diferentes ambientes. Esse fenômeno é visto com naturalidade, pois a informação, de 

fato, está em todos os ambientes e a necessidade de gerenciá-la é latente nas organizações que 

a enxergam como um valioso recurso que merece cuidado, atenção e gerenciamento assim, 

como os recursos humanos e financeiros.  

Pela própria complexidade do tema, ainda não é possível apontar para qual 

modelo de gestão da informação é o mais indicado para uma organização, mas infere-se que a 

adequação de um determinado modelo para uma realidade especifica acaba sendo o que mais 

se aproxima do ideal, visto que o padrão universal de gerenciamento da informação ainda não 

foi encontrado e considerando também que especificidades em ambientes organizacionais não 

podem ser desprezadas.  

A versatilidade da GI tem permitido o surgimento de uma diversidade de modelos 

de gestão da informação, entre os quais, a Ecologia da Informação de Davenport (1998) que 

norteou essa pesquisa e serviu como base para a adaptação à realidade pública que foi aqui 

propostas.  

A pesquisa teve como objetivo geral ―Desenvolver um modelo de gestão da 

informação baseado na obra Ecologia da Informação, de Davenport (1998), para a biblioteca 

universitária de uma Instituição Federal de Ensino Superior (IFES)‖ tendo esse sido alcançado 

no capítulo cinco, quando a partir da obra de Davenport (1998), considerou-se a realidade de 

um sistema de bibliotecas inseridos e subordinado à Administração Pública Federal, levando 

em consideração as especificidades do ambiente estudado.  

O modelo que foi aqui adaptado, leva em consideração os preceitos legais básicos 

da Administração Pública, além da percepção dos servidores que já estão inseridos no sistema 

de bibliotecas da UFC e também de seus chefes e diretores. A temática da ecologia da 

informação já foi trabalhada em Trabalhos de Conclusão de Curso da UFC, mas em nenhum 

deles trabalhou-se no desenvolvimento de um modelo voltado especificamente para essa 

instituição.  

Nesse sentido, o estudo mostra-se como uma possibilidade que se tem de 

experimentar a ecologia da informação no âmbito da Universidade Federal do Ceará, mas 

especificamente no sistema da biblioteca. Tendo os gestores sinalizado positivamente para 

essa iniciativa. Com isso espera-se que essa pesquisa represente um marco para o 
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gerenciamento da informação no sistema de biblioteca da UFC e que com sua implantação o 

sistema se torne pioneiro na gestão ecológica da informação entre os sistemas de bibliotecas 

existentes nas IFES brasileiras e ainda que seja possível realizar as melhorias na adaptação 

que foi proposta, pois sabe-se que alguns patamares só podem ser alcançados mediante a 

prática do modelo que foi proposto.  

É necessário reconhecer ainda as limitações sobre conhecimento jurídico por parte 

da pesquisadora e, portanto, colocar em evidencia que os aspectos legais são tratados na visão 

de uma cidadã e não de uma especialista em direito, deste modo, o acompanhamento de uma 

assessoria jurídica se faz latente no momento da implantação desse modelo.  

Nesse estudo colocou-se em evidencias as necessidades informacionais do sistema 

de bibliotecas da UFC e mediante aplicação do questionário  foi possível desenhar uma visão 

panorâmicas de quais são os pontos em que o sistema mais se destaca, considerando a gestão 

da informação, mas também detectou-se quais pontos merecem mais atenção. Foi possível 

ainda realizar um diagnóstico, na percepção dos servidores, sobre a ecologia da informação no 

ambiente objeto desse estudo e com isso atinge-se um objetivo específicos desse trabalho que 

trata-se da verificação da percepção dos servidores sobre a gestão ecológica da informação na 

unidade objeto de estudo, tendo esse sido atingido com a aplicação e analise do questionário. 

O questionário não foi respondido por todos os servidores que integram o sistema 

e muitos dos que responderam relataram dificuldades em se posicionar diante de algumas 

afirmações, assim, recomenda-se que próximos estudos, mesmo que trabalhem com aplicação 

do questionário o façam com o pesquisador presente, pois assim é possível ajudar a sanar 

dúvidas. A presença do pesquisador no momento da aplicação do questionário, requer no 

entanto que esse se mantenha neutro e que tire dúvidas, mas com os devidos cuidados para 

não influenciar nas respostas.  

O alcance do objetivo especifico supracitado foi fundamental para o alcance do 

objetivo geral desse estudo, pois foi mediante análise desses questionários que tornou-se real 

a possibilidade de confrontar, harmonizar e perceber as necessidades do sistema e também 

detectar seus pontos mais fracos e fortes. No caso, a arquitetura da informação se mostrou 

com um aspecto da ecologia da informação que merece mais atenção dentro do sistema de 

bibliotecas da UFC. Porém não se trabalhou com esse aspecto, pois se trata de um segmento 

muito ligado à TI e na divisão da BU não se conta com uma equipe de TI exclusiva para tratar 

dos assuntos da biblioteca. A forma como a UFC divide a biblioteca da TI dificulta 

aproximação entre os setores.  



 
 

129 

Ainda como objetivo especifico guiou esse trabalho o interesse em realizar uma 

proposição de validação de modelo de gestão ecológica da informação, com adaptações, do 

modelo de Davenport (1998). Cuja etapa foi alcançada também no capítulo cinco desse 

trabalho.  

No nível teórico, este estudo fornece um  modelo teórico, baseado em Davenport 

(1998), de apoio e pesquisa para o estudo de gestão da informação a partir da perspectiva da 

ecologia da informação em sistemas de bibliotecas subordinados à Administração Pública 

Federal. Podendo o mesmo ser testado em outras realidades semelhantes.  

O trabalho proposto e aqui desenvolvido possui as condições de acesso e 

permanência que a ciência exige para sua verificação e está apto a lidar com diferentes 

interpretações, assim, acredita-se e sugere-se o desenvolvimento de novos trabalhos que 

visem a implantação do modelo com analise minuciosa a fim de detectar quais são as 

principais mudanças e ajustes a serem implementados, mas também quais pontos fortes 

devem ser fomentados.  

Ou ainda, expandir o estudo para outros sistemas de bibliotecas de IFES a fim de 

constatar se as realidades encontradas são de fato semelhantes aos do sistema de bibliotecas 

da UFC e se é possível uniformizar um modelo de ecologia da informação que se aplique a 

todos os sistemas de bibliotecas de IFES, ainda. 

Com a participação dos gestores do sistema de biblioteca da UFC foi possível 

atingir o objetivo de definir parâmetros para aplicação da ecologia da informação na 

biblioteca de uma IFES. Acredita-se que a visão diferenciada de um gestor contribui de forma 

significativa para o desenvolvimento de um modelo de gestão, visto que são eles quem 

tomaram as decisões estratégicas da organização e nortearam os rumos que desejam dar à 

organização.  

Nesse sentido, avalia-se como positiva e importante a opinião coletada de chefes e 

gestores do sistema de bibliotecas. Com o posicionamento desses foi possível cruzar 

informações com aquelas que já haviam sido passada pelos servidores. Com isso, coloca-se 

em evidencias que a gestão da informação requer a participação dos gestores de forma ativa, 

não só por uma questão de hierarquia, mas pela própria lógica do gerenciamento.  

Realizar uma proposição de validação do modelo de gestão ecológica da informação, 

com adaptações, do modelo de Davenport (1998), baseado na aplicação de questionários era 

um outro objetivo especifico desse trabalho. A Biblioteca Central do Campus do Pici (BCCP) 

foi escolhida aleatoriamente para receber essa proposta.  
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Considera-se que a gestão ecológica da informação é plenamente aplicável na 

BCCP, desde que as chefias e direção estejam empenhadas nesse propósito.  A proposição de 

validação não requer altos investimentos financeiros, pois o ambiente já conta com diversos 

profissionais bibliotecários que por formação, já possuem uma visão geral da gestão da 

informação, assim, necessita-se que estes busquem mais informação sobre o assunto, mas não 

requer a contratação de novos profissionais especializados. A demais a equipe de informação 

foi bem avaliada pelos servidores do sistema. 

No que concerne a cultura e comportamento organizacional é possível que a 

ecologia da informação tenha que se desenvolver em concomitância com um plano de 

incentivo aos servidores, pois nesse segmento, Davenport (1998) encara o incentivo como 

uma chave para conquistar a equipe.  

No mais, o sistema de biblioteca da UFC se mostrou receptivo às mudanças e 

demonstrou interesse em conhecer mais sobre a ecologia da informação. Espera-se que com 

esse trabalho novos estudos possam ser desenvolvidos e que a gestão da informação não só na 

UFC, mas em outras IFES possa ser percebida e aplicada com foco maior no ser humano. A 

máquina merece sim seu espaço, não se pode negar a funcionalidade e importância dessa, mas 

também não é possível afirma que elas por si só possam desempenhar a função de gestão da 

informação. Como propõe a ecologia da informação, é necessário encarar a organização como 

um meio ambiente em que diversos fatores trabalham para o funcionamento total. 
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO APLICADO AOS SERVIDORES DAS 

BIBLIOTECA DA UFC 

Você está sendo convidado (a), como voluntário (a), a participar da pesquisa: ―GESTÃO 

ECOLÓGICA DA INFORMAÇÃO EM UMA BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA‖ que, em 

parte, será desenvolvida por meio da aplicação de questionários aos servidores do Sistema de 

Bibliotecas da Universidade Federal do Ceará. O objetivo do questionário é diagnosticar a 

percepção dos servidores em relação à Gestão Ecológica da Informação no sistema de 

bibliotecas da qual faz parte. O objetivo da pesquisa é desenvolver um método de gestão da 

informação fundamentado na abordagem da ecologia da informação para a biblioteca 

universitária de uma Instituição Federal de Ensino Superior (IFES). O questionário foi 

adaptado de Davenport (1998) e se divide em 6 (seis) blocos que contam com escalas 

qualitativas de 5 (cinco) pontos com contínuo de direção e utilização de ponto neutro. O 

respondente deverá escolher uma entre as cinco alternativas aquela que melhor representa sua 

percepção sobre o gerenciamento da informação no sistema de bibliotecas da qual faz parte.  

A pesquisadora, Weslayne Nunes de Sales, discente do Programa de Mestrado Profissional em 

Políticas Públicas e Gestão da Educação Superior (POLEDUC), com orientação do professor 

Dr. Maxweel Veras Rodrigues, compromete-se, a utilizar os dados coletados somente para 

esta pesquisa e pode ser contatada por meio do endereço eletrônico: weslaynesales@ufc.br; 

ou pelos telefones: (85) 3366 9514; (85) 9 9695 1595. 

Estas informações estão sendo fornecidas para subsidiar sua participação voluntária neste 

estudo. 

Endereço de e-mail 

 __________________________________________________________________ 

Eu li o termo que me foi apresentado na descrição desse formulário e estou ciente dos 

propósitos do estudo, das garantias de confidencialidade e de esclarecimentos 

permanentes. 

(     ) Sim 

(     ) Não 

Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu 

consentimento a qualquer momento, sem penalidades, prejuízo ou perda de qualquer 

benefício que eu possa ter adquirido. 

(     ) Sim 

(     ) Não 

 

CARACTERIZAÇÃO DO PARTICIPANTE VOLUNTÁRIO 

 

Nessa primeira etapa, é importante coletar algumas informações sobre o respondente. 

1 Qual sua idade (em anos completos)? 

___________________________________________________________________ 

2 Nível de escolaridade 

(     )  Ensino fundamental (completo ou incompleto) 

(     )  Ensino médio (completo ou incompleto) 

(     )  Ensino superior (completo ou incompleto) 

(     )  Especialização lato sensu (completo ou incompleto) 

(     )  Mestrado (completo ou incompleto) 

(     )  Doutorado (completo ou incompleto) 

(     )  Pós-doutorado (completo ou incompleto) 

3 Cargo que ocupa na IFES a qual está vinculado atualmente 

(     )  Auxiliar Administrativo 
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(     )  Assistente Administrativo 

(     )  Técnico de Nível Superior 

4 Nível hierárquico que ocupa 

Resumidamente, podemos definir os níveis hierárquicos da seguinte forma: nível estratégico – 

encarregado de tomar decisões que nortearão os rumos que o sistema de bibliotecas irá tomar; 

nível tático – elabora projetos e planos de ação para atingir as estratégias propostas pelo nível 

estratégico; nível operacional – executa as decisões propostas nos planos de ação. 

(     )  Operacional (sem Função Gratificada ou Cargo de Direção) 

(     )  Tático (com Função Gratificada) 

(     )  Estratégico (com Cargo de Direção) 

(     )  Estratégico ou tático sem FG ou CD 

5 Data de ingresso na IFES a qual está vinculado atualmente? 

___________________________________________________________________ 

ESTRATÉGIA DE INFORMAÇÃO 

 

1 Foi desenvolvida uma ampla estratégia de informação para a organização. 

"Estratégia de informação gira em torno de escolhas e ênfases" e se 

relaciona com a decisão de que tipo de serviço, produto ou negócio 

dedicar-se e significa também "[...] a possibilidade de fazer escolhas, 

sem definir um plano imutável[...] Gerentes ecologicamente 

orientados criarão estratégias quanto aos tipos de informação que 

devem ser focalizadas, as atividades a enfatizar e a maneira como a 

informação poderá ajudar a empresa a alcançar seus objetivos". 

(DAVENPORT, 1998, p. 65). 

(     )  Discordo totalmente 

(     )  Discordo parcialmente 

(     )  Sem condições de opinar 

(     )  Concordo parcialmente 

(     )  Concordo totalmente 

2 Um grande número de servidores de níveis táticos e estratégicos, além de profissionais 

pertencentes ou não à área informacional, participam ativamente das reuniões de 

desenvolvimento da estratégia. 

(     )  Discordo totalmente 

(     )  Discordo parcialmente 

(     )  Sem condições de opinar 

(     )  Concordo parcialmente 

(     )  Concordo totalmente 

3 No planejamento das estratégias informacionais, os responsáveis articulam com 

clareza a diferença entre tecnologia e informação. 

(     )  Discordo totalmente 

(     )  Discordo parcialmente 

(     )  Sem condições de opinar 

(     )  Concordo parcialmente 

(     )  Concordo totalmente 

4 Os servidores com mais experiência são responsáveis pela implementação da estratégia 

informacional do sistema de bibliotecas. 

(     )  Discordo totalmente 

(     )  Discordo parcialmente 

(     )  Sem condições de opinar 

(     )  Concordo parcialmente 



 
 

140 

(     )  Concordo totalmente 

POLÍTICA DA INFORMAÇÃO 

 

1 Os servidores ocupantes de níveis estratégicos e táticos, no sistema de biblioteca da 

qual faço parte, têm interesse ativo em definir categorias e entidades informacionais. 

(     )  Discordo totalmente 

(     )  Discordo parcialmente 

(     )  Sem condições de opinar 

(     )  Concordo parcialmente 

(     )  Concordo totalmente 

2 A alta gerência reúne-se em equipe para discutir as necessidades corporativas de 

informação. 

(     )  Discordo totalmente 

(     )  Discordo parcialmente 

(     )  Sem condições de opinar 

(     )  Concordo parcialmente 

(     )  Concordo totalmente 

3 A política de informação pode ser discutida abertamente em meu ambiente laboral. 

(     )  Discordo totalmente 

(     )  Discordo parcialmente 

(     )  Sem condições de opinar 

(     )  Concordo parcialmente 

(     )  Concordo totalmente 

COMPORTAMENTO E CULTURA 

 

Mais um bloco afirmativas que visa identificar como o sistema de bibliotecas em que você 

atua gerencia o comportamento informacional. 

1 No meu ambiente laboral é identificado com clareza os tipos de comportamento e 

cultura ligados à informação que deseja ter. 

(     )  Discordo totalmente 

(     )  Discordo parcialmente 

(     )  Sem condições de opinar 

(     )  Concordo parcialmente 

(     )  Concordo totalmente 

2 O sistema de bibliotecas da qual faço parte estabeleceu e documentou os 

comportamentos informacionais que deseja estimular. 

(     )  Discordo totalmente 

(     )  Discordo parcialmente 

(     )  Sem condições de opinar 

(     )  Concordo parcialmente 

(     )  Concordo totalmente 

3 Treinamentos são oferecidos para ajudar a desenvolver os comportamentos que 

desejamos. 

(     )  Discordo totalmente 

(     )  Discordo parcialmente 

(     )  Sem condições de opinar 

(     )  Concordo parcialmente 

(     )  Concordo totalmente 

EQUIPE DE INFORMAÇÃO 
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Sem uma equipe comunicativa, entrosada, habilidosa e paciente os planos de gerenciamento 

de informação tendem a falhar. Aqui buscamos informações sobre como a equipe de 

informação é gerenciada no sistema de bibliotecas. 

1 Um ou mais grupos são encarregados de gerenciar todos os tipos de informação. 

(     )  Discordo totalmente 

(     )  Discordo parcialmente 

(     )  Sem condições de opinar 

(     )  Concordo parcialmente 

(     )  Concordo totalmente 

2 No meu ambiente laboral existe um mecanismo de coordenação de atividades de 

grupos que gerencia as informações. 

(     )  Discordo totalmente 

(     )  Discordo parcialmente 

(     )  Sem condições de opinar 

(     )  Concordo parcialmente 

(     )  Concordo totalmente 

3 No mínimo um membro da equipe de informação auxilia os usuários em suas 

necessidades e acessa múltiplos tipos de informação. 

(     )  Discordo totalmente 

(     )  Discordo parcialmente 

(     )  Sem condições de opinar 

(     )  Concordo parcialmente 

(     )  Concordo totalmente 

4 O sistema de bibliotecas da qual faço parte tem avaliado sua estrutura de 

gerenciamento informacional nos últimos cinco anos. 

(     )  Discordo totalmente 

(     )  Discordo parcialmente 

(     )  Sem condições de opinar 

(     )  Concordo parcialmente 

(     )  Concordo totalmente 

PROCESSOS DE GERENCIAMENTO 

 

O processo de gerenciamento da informação envolve administração de exigências 

informacionais dos usuários, desenvolvimento de um plano de ativos informacionais, planos 

de sistemas informacionais (opcional), aquisição da informação, disseminação e por fim 

feedback.  

Nesse bloco de afirmativas queremos seu posicionamento sobre como está sendo gerenciado 

os processos informacionais do sistema da qual você faz parte. Marque a alternativa que 

melhor representa seu ponto de visto sobre as afirmação que são feitas em cada item. 

 

1 O sistema de bibliotecas da qual faço parte criou e espera implementar um modelo 

genérico para o processo de gerenciamento das informações. 

 

(     )  Discordo totalmente 

(     )  Discordo parcialmente 

(     )  Sem condições de opinar 

(     )  Concordo parcialmente 

(     )  Concordo totalmente 

 

2 Os passos do processo de gerenciamento - como exigências, obtenção, distribuição e 
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uso da informação  - têm sido avaliado de maneira sistemática e melhorados. 

 

(     )  Discordo totalmente 

(     )  Discordo parcialmente 

(     )  Sem condições de opinar 

(     )  Concordo parcialmente 

(     )  Concordo totalmente 

 

3 Usuários-chaves são importantes para o projeto de como devem funcionar os processos 

informacionais. 

 

(     )  Discordo totalmente 

(     )  Discordo parcialmente 

(     )  Sem condições de opinar 

(     )  Concordo parcialmente 

(     )  Concordo totalmente 

ARQUITETURA DA INFORMAÇÃO 

 

A arquitetura da informação é vista por Davenport (1998) como um componente do ambiente 

informacional. Deste modo, este bloco de afirmativas tem por objetivo coletar sua percepção 

sobre como se dá o gerenciamento da arquitetura da informação no sistema de biblioteca na 

qual você está inserido. 

 

1 O sistema de biblioteca da qual faço parte usa uma abordagem planejada para 

identificar a informação não-computadorizada que possui e da qual precisa. 

(     )  Discordo totalmente 

(     )  Discordo parcialmente 

(     )  Sem condições de opinar 

(     )  Concordo parcialmente 

(     )  Concordo totalmente 

2 Criamos mapas informacionais para guiar os indivíduos aos locais onde as 

informações são necessárias. 

 

(     )  Discordo totalmente 

(     )  Discordo parcialmente 

(     )  Sem condições de opinar 

(     )  Concordo parcialmente 

(     )  Concordo totalmente 

 

FINALIZAÇÃO 

 

Obrigada por ceder um pouco do seu tempo para contribuir com essa pesquisa. 

Deseja receber uma cópia desse pesquisa quando ela for finalizada? 

(    ) Sim 

(    ) Não 

 

Comentários 

Você pode usar esse espaço para comentários que julgar pertinentes. 
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APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO PARA GESTORES ATUANTES NO SISTEMA DE 

BIBLIOTECA DA UFC 

 

Solicitamos sua colaboração, voluntária, com esse trabalho que tem como título: ―Gestão 

Ecológica da Informação em uma biblioteca universitária: uma adaptação do modelo de 

Davenport para o setor público‖. 

O objetivo do questionário é captar a opinião de servidores que ocupam cargo de chefia e/ou 

direção em bibliotecas de IFES para a partir dessa percepção elaborar um modelo de gestão 

ecológica da informação para uma biblioteca universitária de uma Instituição Federal de 

Ensino Superior (IFES), com base no modelo de Davenport (1998).  

A pesquisadora, Weslayne Nunes de Sales, discente do Mestrado Profissional em Políticas 

Públicas e Gestão da Educação Superior (POLEDUC) da Universidade Federal do Ceará 

(UFC), com orientação do professor Dr. Maxweel Veras Rodrigues, compromete-se, a utilizar 

os dados coletados somente para esta pesquisa e pode ser contatada por meio do endereço 

eletrônico: weslaynesales@ufc.br; ou pelos telefones: (85) 3366 9514; (85) 9 9695 1595. 

Estas informações estão sendo fornecidas para subsidiar sua participação voluntária neste 

estudo. 

Endereço de e-mail (opcional) 

 __________________________________________________________________ 

Eu li o termo que me foi apresentado na descrição desse formulário e estou ciente dos 

propósitos do estudo, das garantias de confidencialidade e de esclarecimentos 

permanentes. 

(     ) Sim 

(     ) Não 

 

Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu 

consentimento a qualquer momento, sem penalidades, prejuízo ou perda de qualquer 

benefício que eu possa ter adquirido. 

(     ) Sim 

(     ) Não 

 

Nome completo (opcional): 

 

__________________________________________________________________________ 

 

Cargo e função/direção: 

 

___________________________________________________________________________ 

 

A ecologia da informação pode ser entendida como um sistema em que pessoas, 

práticas, valores e tecnológicas se reúnem de forma harmônica em um determinado ambiente.  

Os teóricos da ecologia da informação acreditam que uma gestão ecológica  proporciona uma 

evolução continua para o ambiente. 

Grupo 1 – Estratégia da informação 

Uma organização que se dispõe a trabalhar com a gestão ecológica da informação deve iniciar 

seu trabalho com o estabelecimento de uma estratégia. Para Davenport (1998) a estratégia de 

uma organização deve assumir três características: continuidade, não possuírem riquezas de 

detalhes, visto que não se pode prever o futuro e serem realizadas por gerentes administrativos 

e não por ―estrategistas‖. A estratégia pode ter diferentes enfoques, quais sejam: enfoque de 
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conteúdo, na informação comum, nos processos de informação e nos mercados de 

informação. Marque somente uma alternativa. Lembrando que todas as afirmativas são 

corretas. Você deve apontar somente a que considerar mais adequada para uma biblioteca de 

uma IFES. 

(     ) Enfoque no conteúdo 

(     ) Enfoque na informação comum 

(     ) Enfoque nos processos de informação 

(     ) Enfoque nos novos mercados de informação 

 

Grupo 2 – Política da informação 

O gerenciamento da informação tanto pode ser usado para sua centralização como 

distribuição, mas o principal é que os gerentes (chefes e diretores) falem abertamente sobre a 

política de informação que desejam seguir. Escolha uma alternativa que, em sua opinião, 

representa o modelo de política que deve ser adotado para a gestão da informação em 

uma biblioteca de uma IFES. 
 

(     ) Federalismo 

(     ) Feudalismo 

(    ) Monarquia 

(     ) Anarquia 

 

Grupo 3 - Cultura e comportamento em relação à informação 

Oferecer treinamentos periódicos aos servidores é uma possibilidade apontada por Davenport 

(1998) para que se atinja o comportamento informacional desejável. Deste modo, com qual 

periodicidade você acredita que os servidores devam passar por treinamentos? 

(    ) Não acredito que haja necessidade de treinamentos entre os servidores. 

(    ) Treinamentos com periodicidade semestral 

(    ) Treinamentos com periodicidade anual 

(    ) Treinamentos com periodicidade bienal 

(    ) Outro: _______________________________________ 

 

O meio de comunicação utilizado para compartilhamento de informações em um ambiente 

organizacional tem grande influencia na cultura e comportamento em relação à informação. 

Qual meio de comunicação você aponta como mais adequada para compartilhar 

informações no seu ambiente de trabalho? 
(    ) Telefone 

(    ) E-mail 

(    ) Reuniões 

(    ) Outro: _______________________________________ 

 

Grupo 4 – Equipe de informação 

 

A ecologia da informação defende que mais importante que armazenar informação é agregar 

valor a ela. Davenport (1998) faz uma critica ao modo como bibliotecários lidam com a 

informação. Considerando a realidade organizacional na qual você está inserido atualmente, 

considere as quatro afirmativas a seguir e marque a alternativa que melhor representa sua 

opinião sobre cada uma delas. 

 

a) Bibliotecário são depositários passivos de conhecimento.   

(     ) Concordo  (     ) Discordo 
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b) Bibliotecários priorizam a preservação das informações. 

(     ) Concordo  (     ) Discordo 

c) Bibliotecários não criam nem melhoram informações. 

(     ) Concordo  (     ) Discordo 

d) O modelo de biblioteca implica um repositório físico. 

(     ) Concordo  (     ) Discordo 

 

Você considera importante e viável que uma equipe ou ao menos um colaborador seja 

responsável exclusivamente por aspectos ligados a gestão da informação no seu local de 

trabalho?  

(    ) Sim 

(    ) Não 

(    ) Importante, mas não viável. 

Justifique:_______________________________________________ 

 

Grupo 5 – Processos de gerenciamento da informação 

 

O processo de gerenciamento da informação envolve: determinação das exigências, obtenção, 

distribuição e utilização. Você considera que o usuário final da informação deva ser o centro 

dos processos? 

(    ) Sim   (    ) Não 
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APÊNDICE C - QUANTITATIVO DE RESPOSTAS POR NÍVEL DE INSTRUÇÃO, 

NÍVEL HIERÁRQUICO E CARGO OCUPADO CONSIDERANDO O GRUPO I DE 

QUESTÕES 

 

a) Análise descritiva por nível de instrução 

 

Na questão 1 do Grupo I, observa-se que a maior frequência é da opção "concordo 

totalmente", com 46,27% dos voluntários, enquanto nas Tabelas 19 e 20, referentes as 

questões 2 e 3 do Grupo I, obteve-se a maior frequência da opção "concordo parcialmente", 

com 41,79% e 32,83% respectivamente, e na Tabela 21, 31,34% escolheram a opção 

"discordo parcialmente" para a Questão 4. 

Questão 1 - Foi desenvolvida uma ampla estratégia de informação para a organização. 

 

Tabela 18 - Quantitativo de respostas por nível de instrução da questão 1 do Grupo I 

 
Fonte: dados da pesquisa 

 

Neste grupo, essa primeira questão, considerando o nível de instrução dos 

respondentes, foi a que mais se destacou positivamente. 

 

Questão 2 - Um grande número de servidores de níveis táticos e estratégicos, além de 

profissionais pertencentes ou não à área informacional, participam ativamente das reuniões de 

desenvolvimento da estratégia. 

Tabela 19 - Quantitativo de respostas por nível de instrução da questão 2 do Grupo I 

 
Fonte: dados da pesquisa 

 

Questão 3 - No planejamento das estratégias informacionais, os responsáveis articulam com 

clareza a diferença entre tecnologia e informação. 
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Tabela 20 - Quantitativo de respostas por nível de instrução da questão 3 do Grupo I 

 
  Fonte: dados da pesquisa 

 

Questão 4 - Os servidores com mais experiência são responsáveis pela implementação da 

estratégia informacional do sistema de bibliotecas. 

 

Tabela 21 - Quantitativo de respostas por nível de instrução da questão 4 do Grupo I 

 
     Fonte: dados da pesquisa 

 

A questão 4 foi a que teve o menor número de servidores que se posicionaram na 

alternativa ―concordo totalmente‖. Indicando que no sistema de bibliotecas da UFC não se 

tem a política de colocar servidores com mais experiência em posições de liderança.  

 

b) Análise descritiva por nível hierárquico 

 

Aqui, as 4 questões do grupo I foram analisadas de acordo com o Nível 

Hierárquico dos voluntários. Sabe-se, a partir da Tabela 5, que 58,21% dos voluntários 

ocupam cargo Operacional. 

Na Tabela 9, 49,26% dos voluntários escolheram a opção "concordo totalmente" 

como resposta para a afirmação da Questão 1, enquanto nas Tabelas 22, 23 e 8 que se referem 

as Questões 2, 3 e 4, observamos que 40,30%, 32,83% e 31,34%,  respectivamente, dos 

voluntários concordam parcialmente com as afirmações apresentadas. 

 

Questão 1 - Foi desenvolvida uma ampla estratégia de informação para a organização. 
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Tabela 9 - Quantitativo de respostas por nível hierárquico da questão 1 do Grupo I 

 
  Fonte: dados da pesquisa 

 

Questão 2 - Um grande número de servidores de níveis táticos e estratégicos, além 

de profissionais pertencentes ou não à área informacional, participam ativamente das reuniões 

de desenvolvimento da estratégia. 

Tabela 22 - Quantitativo de respostas por nível hierárquico da questão 2 do Grupo I 

 
   Fonte: dados da pesquisa 

 

Questão 3 - No planejamento das estratégias informacionais, os responsáveis articulam com 

clareza a diferença entre tecnologia e informação. 

 

Tabela 23 - Quantitativo de respostas por nível hierárquico da questão 3 do Grupo I 

 
   Fonte: dados da pesquisa 

 

Questão 4 - Os servidores com mais experiência são responsáveis pela implementação da 

estratégia informacional do sistema de bibliotecas. 

Tabela 8 - Quantitativo de respostas por nível hierárquico da questão 4 do Grupo I 

 
   Fonte: dados da pesquisa 

 



 
 

149 

Destaca-se que há pequenas variações de percentuais quando as questões são 

avaliadas levando em consideração o nível de instrução e o nível hierárquico. 

 

c) Análise descritiva por cargo ocupado pelos voluntários 

 

Neste subitem, as 4 questões do Grupo I foram analisadas de acordo com o Cargo 

ocupado pelos voluntários. Sabemos, a partir da Tabela 4, que 74,62% dos voluntários 

ocupam o cargo de Técnico de Nível Superior. Na Tabela 24 observamos que 49,26% dos 

voluntários concordam totalmente com a afirmação apresentada na Questão 1. Enquanto 

40,30%, 32,83% e 31,34% concordam parcialmente com as afirmações apresentadas nas 

Questões 2,3 e 4, respectivamente, e isso pode ser visto nas Tabelas 25,26 e 27.  

Questão 1 - Foi desenvolvida uma ampla estratégia de informação para a organização. 

Tabela 24 - Quantitativo de respostas por cargo da questão 1 do Grupo I 

  
  Fonte: dados da pesquisa 

 

Questão 2 - Um grande número de servidores de níveis táticos e estratégicos, além de 

profissionais pertencentes ou não à área informacional, participam ativamente das reuniões de 

desenvolvimento da estratégia. 

 

Tabela 25 - Quantitativo de respostas por cargo da questão 2 do Grupo I 

  
  Fonte: dados da pesquisa 

 

Questão 3 - No planejamento das estratégias informacionais, os responsáveis articulam com 

clareza a diferença entre tecnologia e informação. 
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Tabela 26 - Quantitativo de respostas por cargo da questão 3 do Grupo I 

 
 Fonte: dados da pesquisa 

 

Questão 4 - Os servidores com mais experiência são responsáveis pela implementação da 

estratégia informacional do sistema de bibliotecas. 

 

Tabela 27 - Quantitativo de respostas por cargo da questão 4 do Grupo I 

 
Fonte: dados da pesquisa 

 

Os percentuais obtidos quando se analisa as respostas considerando o nível 

hierárquico ocupado pelo respondente são exatamente iguais aos percentuais quando se 

considera o cargo ocupado. 

 



 
 

151 

APÊNDICE D - QUANTITATIVO DE RESPOSTAS POR NÍVEL DE INSTRUÇÃO, 

NÍVEL HIERÁRQUICO E CARGO OCUPADO CONSIDERANDO O GRUPO II DE 

QUESTÕES 

a) Análise descritiva por nível de instrução 

 

Neste apêndice, as 3 questões do bloco II foram analisadas de acordo com o Nível 

de Instrução e nível hierárquico dos voluntários. Para melhor compreensão, os dados foram 

separados por questão assim como foi feito no apêndice C. 

Na Tabela 28 observamos que 38,80% dos voluntários concordam parcialmente com a 

afirmação apresentada na Questão 1. Enquanto 44,78%, 55,73% concordam totalmente com 

as afirmações apresentadas nas Questões 2 e 3, respectivamente, e isso pode ser observado 

nas Tabelas 29 e 30. 

Questão 1 - Os servidores ocupantes de níveis estratégicos e táticos, no sistema de biblioteca 

da qual faço parte, têm interesse ativo em definir categorias e entidades informacionais. 

 

Tabela 28 - Quantitativo de respostas por nível de instrução da questão 1 do Grupo II 

 
    Fonte: dados da pesquisa 

 

Questão 2 - A alta gerência reúne-se em equipe para discutir as necessidades corporativas de 

informação. 

 

Tabela 29 - Quantitativo de respostas por nível de instrução da questão 2 do Bloco II 

 
   Fonte: dados da pesquisa 

 

Questão 3 - A política de informação pode ser discutida abertamente em meu ambiente 

laboral. 
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Tabela 30 - Quantitativo de respostas por nível de instrução da questão 3 do Grupo II 

 
      Fonte: dados da pesquisa. 

 

 

b) Análise descritiva por nível hierárquico 

 

Também foi feita a análise das 3 questões do Grupo II considerando o Nível 

Hierárquico dos voluntários. 

Na Tabela 31 observamos que 38,80% dos voluntários concordam parcialmente 

com a afirmação apresentada na Questão 1. Enquanto 44,78%, 55,73% concordam totalmente 

com as afirmações apresentadas nas Questões 2 e 3, respectivamente, e isso pode ser 

observado nas Tabelas 32 e 32. 

Questão 1 - Os servidores ocupantes de níveis estratégicos e táticos, no sistema de biblioteca 

da qual faço parte, têm interesse ativo em definir categorias e entidades informacionais. 

 

Tabela 31 - Quantitativo de respostas por nível hierárquico da questão 1 do Grupo II 

 
  Fonte: dados da pesquisa. 

 

Questão 2 - A alta gerência reúne-se em equipe para discutir as necessidades corporativas de 

informação. 

 

Tabela 32 - Quantitativo de respostas por nível hierárquico da questão 2 do Grupo II 

 
Fonte: dados da pesquisa. 
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Questão 3 - A política de informação pode ser discutida abertamente em meu ambiente 

laboral. 

Tabela 33 -  Quantitativo de respostas por nível hierárquico da questão 3 do Grupo II 

 
    Fonte: dados da pesquisa. 

 

c) Análise descritiva por cargo ocupado pelos voluntários 

 

Aqui, as 3 questões do bloco II foram analisadas de acordo com o Cargo ocupado 

pelos voluntários. 

Na Tabela 34 observamos que 38,80% dos voluntários concordam parcialmente 

com a afirmação apresentada na Questão 1. Enquanto 44,78%, 55,73% concordam totalmente 

com as afirmações apresentadas nas Questões 2 e 3, respectivamente, e isso pode ser 

observado nas Tabelas 35 e 36. 

Questão 1 - Os servidores ocupantes de níveis estratégicos e táticos, no sistema de biblioteca 

da qual faço parte, têm interesse ativo em definir categorias e entidades informacionais. 

 

Tabela 34 - Quantitativo de respostas por cargo da questão 1 do Grupo II 

 
     Fonte: dados da pesquisa. 

 

Questão 2 - A alta gerência reúne-se em equipe para discutir as necessidades corporativas de 

informação. 

Tabela 35 - Quantitativo de respostas por cargo da questão 2 do Grupo II 

 
     Fonte: dados da pesquisa. 
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Questão 3 - A política de informação pode ser discutida abertamente em meu ambiente 

laboral. 

Tabela 36 - Quantitativo de respostas por cargo da questão 3 do Grupo II 

 
     Fonte: dados da pesquisa. 
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APÊNDICE E - QUANTITATIVO DE RESPOSTAS POR NÍVEL DE INSTRUÇÃO, 

NÍVEL HIERÁRQUICO E CARGO OCUPADO CONSIDERANDO O GRUPO III DE 

QUESTÕES 

a) Análise descritiva por nível de instrução 

 

As 3 questões do bloco III foram analisadas de acordo com o Nível de Instrução 

dos voluntários. 

Nas Tabelas 37, 38 e 39 observa-se, respectivamente, 53,73%, 40,30% e 44,78% 

dos voluntários concordam parcialmente com as afirmações apresentadas nas Questões 1,2 e 

3. 

Questão 1 - No meu ambiente laboral é identificado com clareza os tipos de comportamento e 

cultura ligados à informação que deseja ter. 

 

Tabela 37 - Quantitativo de respostas por nível de instrução da questão 1 do Grupo III 

 
   Fonte: dados da pesquisa. 

 

Questão 2 - O sistema de bibliotecas da qual faço parte estabeleceu e documentou os 

comportamentos informacionais que deseja estimular. 

 

Tabela 38 - Quantitativo de respostas por nível de instrução da questão 2 do Grupo III 

 
  Fonte: dados da pesquisa. 

 

Questão 3 - Treinamentos são oferecidos para ajudar a desenvolver os comportamentos que 

desejamos. 
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Tabela 39 - Quantitativo de respostas por nível de instrução da questão 3 do Grupo III 

 
 Fonte: dados da pesquisa. 

 

 

b) Análise descritiva por nível hierárquico 

 

As 3 questões do bloco II também foram analisadas de acordo com o Nível 

Hierárquico dos voluntários. Nas Tabelas 40, 41 e 42 é possível observar que, 

respectivamente, 53,73%, 40,30% e 44,78% dos voluntários concordam parcialmente com as 

afirmações apresentadas nas Questões 1,2 e 3. 

Questão 1 - No meu ambiente laboral é identificado com clareza os tipos de comportamento e 

cultura ligados à informação que deseja ter. 

Tabela 40 - Quantitativo de respostas por nível hierárquico da questão 1 do Bloco III 

 
  Fonte: dados da pesquisa. 

 

Questão 2 - O sistema de bibliotecas da qual faço parte estabeleceu e documentou os 

comportamentos informacionais que deseja estimular. 

 

Tabela 41 - Quantitativo de respostas por nível hierárquico da questão 2 do Bloco III 

 
 Fonte: dados da pesquisa. 

 

Questão 3 - Treinamentos são oferecidos para ajudar a desenvolver os comportamentos que 

desejamos. 
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Tabela 42 - Quantitativo de respostas por nível hierárquico da questão 3 do Bloco III 

 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

 

c) Análise descritiva por cargo ocupado pelos voluntários 

As 3 questões do grupo III foram analisadas de acordo com o Cargo ocupado 

pelos voluntários. 

Nas Tabelas 43,44 e 45 observa-se que, respectivamente, 53,73%, 40,30% e 

46,27% dos voluntários concordam parcialmente com as afirmações apresentadas nas 

Questões 1,2 e 3. 

 

Questão 1 - No meu ambiente laboral é identificado com clareza os tipos de comportamento e 

cultura ligados à informação que deseja ter. 

Tabela 43 - Quantitativo de respostas por cargo da questão 1 do Grupo III 

 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

Questão 2 - O sistema de bibliotecas da qual faço parte estabeleceu e documentou os 

comportamentos informacionais que deseja estimular. 

 

Tabela 44 - Quantitativo de respostas por cargo da questão 2 do Grupo III 

 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

Questão 3 - Treinamentos são oferecidos para ajudar a desenvolver os comportamentos que 

desejamos. 
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Tabela 45 - Quantitativo de respostas por cargo da questão 3 do Grupo III 

 
 Fonte: dados da pesquisa.   
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APÊNDICE F - QUANTITATIVO DE RESPOSTAS POR NÍVEL DE INSTRUÇÃO, 

NÍVEL HIERÁRQUICO E CARGO OCUPADO CONSIDERANDO O GRUPO IV DE 

QUESTÕES 

 

a) Análise descritiva por nível de instrução 

 

Quatro questões do grupo IV foram analisadas de acordo com o Nível de 

Instrução dos voluntários. 

Para melhor compreensão, os dados foram separados por questão. Na Tabela 46 é 

possível observar que 49,25% dos voluntários concordam parcialmente com a afirmação 

apresentada na Questão 1. Na Tabela 47, que se refere a Questão 2, temos um "empate" entre 

as opções "concordam parcialmente" e "concordam totalmente", ambas com 38,80% dos 

voluntários. Com relação à Questão 3, podemos ver na Tabela 14 que 59,70% dos voluntários 

concordam totalmente com essa afirmação. E na Tabela 48, referente a Questão 4, temos 

novamente um "empate" já que 29,85% concordam parcialmente com essa afirmação e outros 

29,85% dos voluntários se consideram "sem condições de opinar". 

Questão 1 - Um ou mais grupos são encarregados de gerenciar todos os tipos de informação. 

Tabela 46 - Quantitativo de respostas por nível de instrução da questão 1 do Grupo IV 

 
 Fonte: dados da pesquisa. 

 

Questão 2 - No meu ambiente laboral existe um mecanismo de coordenação de atividades de 

grupos que gerencia as informações. 

 

Tabela 47 - Quantitativo de respostas por nível de instrução da questão 2 do Grupo IV 

 
 Fonte: dados da pesquisa. 
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Questão 3 - No mínimo um membro da equipe de informação auxilia os usuários em suas 

necessidades e acessa múltiplos tipos de informação. 

Tabela 14 - Quantitativo de respostas por nível de instrução da questão 3 do Grupo IV 

 
 Fonte: dados da pesquisa. 

 

Questão 4 - O sistema de bibliotecas da qual faço parte tem avaliado sua estrutura de 

gerenciamento informacional nos últimos cinco anos. 

 

Tabela 48 - Quantitativo de respostas por nível de instrução da questão 4 do Bloco IV 

 
  Fonte: dados da pesquisa. 

 

 

b) Análise descritiva por nível hierárquico 

 

 

A análise das 4 questões do bloco IV considerando o Nível Hierárquico dos 

voluntários apresenta que 49,25% dos voluntários concordam parcialmente com a afirmação 

apresentada na Questão 1 (Tabela 49). Na Tabela 50, que se refere a Questão 2, temos um 

"empate" entre as opções "concordam parcialmente" e "concordam totalmente", ambas com 

38,80% dos voluntários. Com relação à Questão 3, podemos ver na Tabela 51 que 59,70% dos 

voluntários concordam totalmente com essa afirmação. E na Tabela 48, referente a Questão 4, 

temos novamente um "empate" já que 29,85% concordam parcialmente com essa afirmação e 

outros 29,85% dos voluntários se consideram "sem condições de opinar". 

Questão 1 - Um ou mais grupos são encarregados de gerenciar todos os tipos de informação. 
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Tabela 49 - Quantitativo de respostas por nível hierárquico da questão 1 do Grupo IV 

 
   Fonte: dados da pesquisa. 

 

Questão 2 - No meu ambiente laboral existe um mecanismo de coordenação de atividades de 

grupos que gerencia as informações. 

Tabela 50 - Quantitativo de respostas por nível hierárquico da questão 2 do Grupo IV 

 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

Questão 3 - No mínimo um membro da equipe de informação auxilia os usuários em suas 

necessidades e acessa múltiplos tipos de informação. 

Tabela 51 - Quantitativo de respostas por nível hierárquico da questão 3 do Grupo IV 

 
  Fonte: dados da pesquisa. 

 

Questão 4 - O sistema de bibliotecas da qual faço parte tem avaliado sua estrutura de 

gerenciamento informacional nos últimos cinco anos. 

 

Tabela 52 -  Quantitativo de respostas por nível hierárquico da questão 4 do Grupo IV 

 
Fonte: dados da pesquisa. 
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c)  Análise descritiva por cargo ocupado pelos voluntários 

As 4 questões do grupo IV foram analisadas de acordo com o Cargo ocupado 

pelos voluntários. 

Na Tabela 53 observamos que 49,25% dos voluntários concordam parcialmente 

com a afirmação apresentada na Questão 1. Na Tabela 54, que se refere a Questão 2, temos 

um "empate" entre as opções "concordam parcialmente" e "concordam totalmente", ambas 

com 38,80% dos voluntários. Com relação a Questão 3, podemos ver na Tabela 55 que 

59,70% dos voluntários concordam totalmente com essa afirmação. E na Tabela 56, referente 

à Questão 4, temos novamente um "empate" já que 29,85% concordam parcialmente com essa 

afirmação e outros 29,85% dos voluntários se consideram "sem condições de opinar". 

Questão 1 - Um ou mais grupos são encarregados de gerenciar todos os tipos de informação. 

Tabela 53 - Quantitativo de respostas por cargo da questão 1 do Grupo IV 

 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

Questão 2 - No meu ambiente laboral existe um mecanismo de coordenação de atividades de 

grupos que gerencia as informações. 

 

Tabela 54 - Quantitativo de respostas por cargo da questão 2 do Grupo IV 

 
 Fonte: dados da pesquisa. 

 

Questão 3 - No mínimo um membro da equipe de informação auxilia os usuários em suas 

necessidades e acessa múltiplos tipos de informação. 
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Tabela 55 - Quantitativo de respostas por cargo da questão 3 do Grupo IV 

 
 Fonte: dados da pesquisa. 

 

Questão 4 - O sistema de bibliotecas da qual faço parte tem avaliado sua estrutura de 

gerenciamento informacional nos últimos cinco anos. 

 

Tabela 56 - Quantitativo de respostas por cargo da questão 4 do Grupo IV 

 
  Fonte: dados da pesquisa. 
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APÊNDICE G - QUANTITATIVO DE RESPOSTAS POR NÍVEL DE INSTRUÇÃO, 

NÍVEL HIERÁRQUICO E CARGO OCUPADO CONSIDERANDO O GRUPO V DE 

QUESTÕES 

 

a) Análise descritiva por nível de instrução 

 

O Grupo V é composto por três afirmativas que tratam dos processos de 

gerenciamento. As questões desse bloco também foram analisadas de acordo com Nível de 

Instrução dos voluntários. 

Para melhor compreensão, os dados foram separados por questão. 

Nas Tabelas 57 e 58 é possível observar que 41,79% e 35,82% dos voluntários concordam 

parcialmente com as afirmações apresentadas nas Questões 1 e 2. Observa-se também que 

65,67% concordam totalmente com a afirmação da Questão 3, apresentada na Tabela 59. 

Questão 1 - O sistema de bibliotecas da qual faço parte criou e espera implementar um 

modelo genérico para o processo de gerenciamento das informações. 

Tabela 57 - Quantitativo de respostas por nível de instrução da questão 1 do Grupo V 

 
 Fonte: dados da pesquisa. 

 

Questão 2 - Os passos do processo de gerenciamento - como exigências, obtenção, 

distribuição e uso da informação - têm sido avaliado de maneira sistemática e melhorados. 

 

Tabela 58 - Quantitativo de respostas por nível de instrução da questão 2 do Grupo V 

 
  Fonte: dados da pesquisa. 

 

Questão 3 - Usuários-chaves são importantes para o projeto de como devem funcionar os 

processos informacionais. 

 

 



 
 

165 

Tabela 59 - Quantitativo de respostas por nível de instrução da questão 3 do Grupo V 

 
 Fonte: dados da pesquisa. 

 

b) Análise descritiva por nível hierárquico 

 

Aqui, as 3 questões do bloco V foram analisadas de acordo com o Nível 

Hierárquico dos voluntários. 

Nas Tabelas 60 e 61 identifica-se que 41,79% e 35,82% dos voluntários 

concordam parcialmente com as afirmações apresentadas nas Questões 1 e 2. Observa-se 

também que 65,67% concordam totalmente com a afirmação da Questão 3, apresentada na 

Tabela 62. 

Questão 1 - O sistema de bibliotecas da qual faço parte criou e espera implementar um 

modelo genérico para o processo de gerenciamento das informações. 

Tabela 60 - Quantitativo de respostas por nível hierárquico da questão 1 do Grupo V 

 
 Fonte: dados da pesquisa. 

 

Questão 2 - Os passos do processo de gerenciamento - como exigências, obtenção, 

distribuição e uso da informação - têm sido avaliado de maneira sistemática e melhorados. 

Tabela 61 - Quantitativo de respostas por nível hierárquico da questão 2 do Grupo V 

 
 Fonte: dados da pesquisa. 

 

Questão 3 - Usuários-chaves são importantes para o projeto de como devem funcionar os 

processos informacionais. 
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Tabela 62 - Quantitativo de respostas por nível hierárquico da questão 3 do Grupo V 

 
 Fonte: dados da pesquisa. 

 

c)  Análise descritiva por cargo ocupado pelos voluntários 

 

Neste subitem, as 3 questões do bloco V foram analisadas de acordo com o Cargo 

ocupado pelos voluntários. Nas Tabelas 63 e 64 observamos que 41,79% e 35,82% dos 

voluntários concordam parcialmente com as afirmações apresentadas nas Questões 1 e 2. 

Observamos também que 65,67% concordam totalmente com a afirmação da Questão 3, 

apresentada na Tabela 65. 

Questão 1 - O sistema de bibliotecas da qual faço parte criou e espera implementar um 

modelo genérico para o processo de gerenciamento das informações. 

Tabela 63 - Quantitativo de respostas por cargo da questão 1 do Grupo V 

 
 Fonte: dados da pesquisa. 

 

Questão 2 - Os passos do processo de gerenciamento - como exigências, obtenção, 

distribuição e uso da informação - têm sido avaliado de maneira sistemática e melhorados. 

 

Tabela 64 - Quantitativo de respostas por cargo da questão 2 do Grupo V 

 
 Fonte: dados da pesquisa. 

 

Questão 3 - Usuários-chaves são importantes para o projeto de como devem funcionar os 

processos informacionais. 
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Tabela 65 - Quantitativo de respostas por cargo da questão 3 do Grupo V 

 
   Fonte: dados da pesquisa. 
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APÊNDICE H - QUANTITATIVO DE RESPOSTAS POR NÍVEL DE INSTRUÇÃO, 

NÍVEL HIERÁRQUICO E CARGO OCUPADO CONSIDERANDO O GRUPO VI DE 

QUESTÕES 

 

a) Análise descritiva por nível de instrução 

 

Nessa etapa do trabalho, as 2 questões do grupo VI foram analisadas de acordo 

com o Nível de Instrução dos voluntários. 

Nas Tabelas 66 e 67 observa-se que 34,32% e 32,83% dos voluntários concordam 

parcialmente com as afirmações apresentadas nas Questões 1 e 2. 

Questão 1 -O sistema de biblioteca da qual faço parte usa uma abordagem planejada para 

identificar a informação não-computadorizada que possui e da qual precisa. 

 

Tabela 66 - Quantitativo de respostas por nível de instrução da questão 1 do Grupo VI 

 
  Fonte: dados da pesquisa. 

 

Questão 2 - Criamos mapas informacionais para guiar os indivíduos aos locais onde as 

informações são necessárias. 

 

Tabela 67 - Quantitativo de respostas por nível de instrução da questão 2 do Grupo VI 

 
  Fonte: dados da pesquisa. 

 

 

b) Análise descritiva por nível hierárquico 

 

As 2 questões do grupo VI também foram analisadas de acordo com o Nível 

Hierárquico dos voluntários. 

Nas Tabelas 68 e 69  tem-se que 34,32% e 32,83% dos voluntários concordam 

parcialmente com as afirmações apresentadas nas Questões 1 e 2, respectivamente. 
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Questão 1 - O sistema de biblioteca da qual faço parte usa uma abordagem planejada para 

identificar a informação não-computadorizada que possui e da qual precisa. 

Tabela 68 - Quantitativo de respostas por nível hierárquico da questão 1 do Grupo VI 

 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

Questão 2 - Criamos mapas informacionais para guiar os indivíduos aos locais onde as 

informações são necessárias. 

 

Tabela 69 - Quantitativo de respostas por nível hierárquico da questão 2 do Grupo VI 

 
  Fonte: dados da pesquisa. 

 

c)  Análise descritiva por cargo ocupado pelos voluntários 

 

Analisar as 2 questões do grupo VI de acordo com Cargo ocupado pelos 

voluntários permitiu a observar que 34,32% e 32,83% dos voluntários concordam 

parcialmente com as afirmações apresentadas nas Questões 1 e 2. 

Questão 1 -O sistema de biblioteca da qual faço parte usa uma abordagem planejada para 

identificar a informação não-computadorizada que possui e da qual precisa. 

Tabela 70 - Quantitativo de respostas por cargo da questão 1 do Grupo VI 

 
   Fonte: dados da pesquisa. 

 

Questão 2 - Criamos mapas informacionais para guiar os indivíduos aos locais onde as 

informações são necessárias. 
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Tabela 71 - Quantitativo de respostas por cargo da questão 2 do Grupo VI 

 
Fonte: dados da pesquisa. 


