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RESUMO

Analisa a presença darelação entre Gestão daInformação e Gestão
Organizacionalnoâmbitodaproduçãocientíficaperiódicanacionalespecializada
naáreadeInformação.Utilizando-sedeartigosencontradosnaBaseBRES,
editadosnosperiódicosCiênciadaInformaçãoOn-line(IBICT),DataGramaZero,
Biblos,EncontrosBibli,Informação&InformaçãoeInformaçãoeSociedade,foi
construídaumanovabaseapartirdorecortetemático,intitulada“Base GI-
GestãoOrganizacional”,constituindo-seocorpusparaaanálisedos156artigos
pertinentes.Essaconstruçãopermitiuarealizaçãodaanálisedosdados,realizada
emtrêsetapasbásicas:umaanálisedaautoriaemtodoocorpus,umaanálise
temáticaemquesãoconsideradosostemas,sub-temaseformasdeabordagem,
pormeiodaleituraderesumoseobservaçãodedescritoreseacorrelaçãoentre
temaseautores,demodoaidentificaremapeartendênciaserelaçõestemáticas
daciênciaedapráticaprofissionalnoquedizrespeitoaestarelação. Na
conclusãodoestudo,foramconstatadasfortestendênciasapontandoparaa
InteligênciaCompetitivaeosSistemasdeInformaçãocomoprincipaispontosde
convergênciaentreosdoistemas.
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1INTRODUÇÃO

Estudos sobre a produção científica determinam a ampliação do

conhecimentosobreoscamposespecíficosdaatuaçãodoprofissionaledo

cientista,tantodaáreadeinformação,comodeoutrasáreasdoconhecimento.No

presenteestudo,opesquisadorvisafortaleceroconhecimentoformalsobrea

atuaçãodoprofissionaledocientista,pormeiodeumaanáliseamostraldeartigos

científicosdaáreadeinformação.

AproduçãocientíficanaáreadeCiênciadaInformaçãoapontaparauma

tendênciainterdisciplinaremquestõesteóricasepráticasqueenvolvemáreas

relacionadas.Apresençadetemasrelativosàadministraçãoeinformáticatem

apresentadoumatendênciaàexpansão,peloquesepodeobservarapartirde

umaleituraexploratóriaemartigosdeperiódicosnacionaiseestrangeiros.

EmborasereconheçaarelaçãoentreaGestãodaInformaçãoeaGestão

Organizacional,tanto noâmbitodapráticaprofissionalcomonaprodução

científicaperiódica,nãofoirealizadaumaanáliseespecíficasobreaincidência,a

extensão e ascaracterísticas específicas dessarelação noconjunto dos

periódicoscientíficosespecializadosnacionais.

Ointeressegeradopelotemapartedasobservaçõeseleiturasrealizadas

pelopesquisador,especialmenteaonotarasrelaçõespossíveisentreumaáreajá

estabilizadanaliteratura,comoa CiênciadaInformaçãoeoutra,aindaem

expansão,relacionadaàgestãodasorganizações.

Aatividadeempresarialéumexemploconcretodecomoa Gestãoda

Informaçãotemsetornado,faceodesenvolvimentodasociedadeglobaledas

novastecnologiasdecomunicaçãoetransferênciadeinformação,parteessencial

dapráticaestratégicadessetipodeorganização.Vivem-setemposemque

nenhumaempresapodesedaraoluxodenegligenciaracompetênciana

obtençãoeusodeinformaçõesqualificadas,“poisdecisõesbaseadasemdados

inúteistêmcustadobilhõesdedólaresemprodutosencalhados,emaquisições

quenãoacrescentamlucratividadeaoconjunto,emprocessosredefinidosquenão
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funcionam,eminvestimentoseminstalaçõesouequipamentosquenãoproduzem”

(DAVENPORT,1998).

Dentrodasorganizações,essarelaçãotemsidoaceitaefundamentadano

sensocomum,mascomodizemMarcantonio,SantoseLehfeld,“paraobtenção

deconhecimentos maissegurosqueaquelesoferecidospelosensocomum,

desenvolveram-se asciências,com basenum processo metodológico que

pesquisaeinterpretaarealidade”(1993).Énecessárioverificarcomoaciência

temcumpridoestepapel.

Visandoverificarcomoaproduçãoperiódicatemcontribuídoparao

desenvolvimentodaciêncianesteâmbito,estetrabalhodesenvolve-seorientado

porumobjetivogeralequatroobjetivosespecíficos,aseguirdescritos.

1.1OBJETIVOGERAL

AnalisarartigosdeperiódicoscientíficosbrasileirosnaáreadeInformação

para mapeararelaçãoexistenteentrea GestãodaInformaçãoea Gestão

Organizacional.

1.2OBJETIVOSESPECÍFICOS

• Identificareselecionar,dentrodaBaseBRES,osartigosquerevelemesta

relação.

• Verificarasrelaçõestemáticasmaisevidentes,vinculando-asaoestudode

autoria.

• Mapearaproduçãocientíficasegundoasrelaçõesencontradas.

• Analisaraspectos daproduçãocientíficaperiódicacomenfoquenesta

relação,taiscomoautoriaerelaçãoentretemasesub-temas.
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2METODOLOGIA

Aprimeiraetapadapesquisaconstituiu-senolevantamentodeliteratura

sobreostemasrelacionadosaoestudo.Acomposiçãodoconjuntodaliteratura

pertinenteaotemafoirealizadautilizando-setítulosrelacionadosàáreada

CiênciadaInformação.

Nasegundaetapa,aoanalisaremapearotemaproposto,oestudoutilizou-

sedaBaseBRESdeartigoscientíficos. DestaBaseforamselecionadose

separadososartigosqueabordamotema,constituindo-secomessaseleçãouma

novabasequeconfigurouocorpusdesteestudo.Otrabalhoentãosevoltoupara

arealizaçãodeummapeamentoconsistentedaincidênciadotema,noqualo

corpus,anovabasegerada,éobjetodeanálisesquetrazemàluzarelação

propostapeloestudodentrodoâmbitodaproduçãocientíficaperiódicasegundoa

ênfasetemática,aformadeabordagemeaautoria.Considerando-senestaúltima

tantoaautoriacomoaco-autoria.

2.1ABASEBRES

AbasededadosBRESreúneartigoscientíficosrelacionadosàCiênciada

Informação;comointuitodeatenderanecessidadedeumgrupodepesquisado

DepartamentodeCiênciaeGestãodaInformaçãodaUniversidadeFederaldo

ParanáemparceriacomaUniversidadCarlosIIIde Madrid,narealizaçãodo

projetointitulado“Umaanálisebibliométricadastendênciasdapesquisaem

informaçãonoBrasileEspanha,registradaemfontesnacionaiseinternacionais”.

Ambientada em ProCite(software gerenciador de banco de dados

desenvolvidopeloInstituteforScientificInformation–ISIResearchSoft),abase

utiliza-sedosrecursosdoprogramaparaorganizardeformaconsistenteosartigos

consideradospertinentesàárea.Afichadeinserçãodedadosexemplificadana

Figura1mostraavariedadedecamposdisponíveisparaadescriçãodositens

catalogadosnabase.Seguidoumpadrãorigorosodequalidadenainclusãodos
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descritorese metadados,garantealtograuderecuperabilidadeetambéma

consistênciadabasecomoumtodo.Osoftwarepermiteaindaavisualizaçãoda

listagemdetodososartigos;ordenadossegundooseunúmerodeinserção

(RecordID),ouautor,título,datadepublicação,númeroevolume;oquefacilitaa

verificaçãodepossíveistendênciasdentrodocorpus.Outromeiodevisualização

dositenséaordenaçãopelaspalavras-chave(terms),incluídasnasfichasde

inserção;recursoigualmenteessencialparaarealizaçãodeanálisestemáticas.

Osresultadosdainvestigaçãoaquirealizadaserãoacrescentadosao

projeto maior do grupo de pesquisa, assim comofizeram ostrabalhos

monográficosdeNiedieviecki(2004),Petruy(2004)eBabisz(2004),práticaque

oferecerámaioresoportunidadesdeanálisedeperiódicoscientíficosbrasileirose

espanhóisnaáreadeCiênciadaInformação.

FIGURA1

Fonte:OUCHI,2004.
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2.2ASELEÇÃODOSARTIGOS

Oestudotomoucomoobjetoumconjunto(corpus)deartigosselecionados

daBaseBRESsegundosuastemáticas,sendoselecionadosapenasosartigos

queabordamotemaproposto.Estaseleçãofoifeitapormeiodeumalistade

descritores (palavras-chave) considerados pertinentes aotema, a seguir

nomeados.

Administração

AdministraçãoParticipativa

CulturaOrganizacional

Gerência

Gerenciamento

Gestão

GestãodeSistemas

IndústriadaInformação

InteligênciaCompetitiva

LearningOrganizations

Marketing

Mercado

Mercosul

Metadados

MonitoraçãoAmbiental

NovasTecnologias

Organização

Organizaçãodoconhecimento

PlanejamentoEstratégico

PolíticasdeInformação

Pós-Fordismo

QualidadeTotal

SistemasdeInteligência
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TomadadeDecisão

Trabalho

TrabalhoemEquipe

UnidadesdeInformação

Osresultadosdabuscarealizadaatravésdosdescritoresacimanomeados

foramaindasubmetidosaanálisesdetítuloeresumo,detalformaquefosse

garantidaapertinênciaaotemadosartigosresultantes.Sóentãoosartigos

pertinentespassaramaserrepresentadosnocorpusdefinitivo,armazenadonuma

novabaseemplataformaProCite.

2.3ABASEGI-GESTÃOORGANIZACIONAL

Anovabase,intitulada“BaseGI-GestãoOrganizacional”,criadaparaa

análisedosartigospertinentesfoicompostapor156artigosdeseisperiódicosda

área deinformação. São eles: Ciência daInformação On-line (IBICT),

DataGramaZero,Biblos,EncontrosBibli,Informação&InformaçãoeInformaçãoe

Sociedade.Essestítulosforamescolhidossegundoasuacompletezanabase

entreosanosde1995e2004eapresençadoassuntotratadonaspalavras-

chaveenosresumos.Seusartigosforamsubmetidosaumaanálisecomenfoque

narelaçãotemáticaentreassuntosmaisamploseespecíficos,aostemasmais

evidentesesuaspeculiaridades,aumaanálisesobreaformadeabordagem,e

umaanálisedeautoria,comdestaqueparaosautores maisrecorrenteseos

periódicosqueprivilegiamessarelaçãotemática.
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3REFERENCIALTEÓRICO

Oreferencialteóricocompõe-sedostrabalhos de especialistascuja

contribuiçãotenhasidorelevanteparaodesenvolvimentodopresenteestudo.São

abordadostemascomoosperiódicoscientíficosesuasfunções,bemcomoa

relaçãotidacomotemadoestudo,entreaGestãodaInformaçãoeaGestão

Organizacional. Aofinal, aborda ateoria dos estudosinformétricoscomo

caracterizaçãodametodologiautilizada.

3.1OPERIÓDICOCIENTÍFICO

Operiódicocomoprodutodaproduçãocientífico-literáriasurgiunasegunda

metadedoséculoXVII,representadopeloJournaldesSçavans,de1662,editado

porDenisdeSallo,emParis,comoobjetivodepublicarnotíciassobreoque

acontecianaEuropana“repúblicadasletras”.Eraumobjetivobastanteamplo,já

quealémdedivulgarosprogressostécnicosecientíficos,pretendiaregistraras

principaisdecisõesjurídicas,resumiroslivros maisimportantesdocontinente,

publicarnecrológiosdepersonalidadeseminentes.Comdelimitaçãomaisrestrita,

surgiu(quasesimultaneamente,maspublicadoapenasem1665)oPhilosophical

Transactions,daRoyalSocietydeLondres.Alegandoointeresseexclusivopor

“estudosexperimentais”,esteconfigura,defato,oprincipalprecursordomoderno

periódicocientífico.

Esseiníciodehistóriaapontaváriasrazõespelasquaissurgiuoperiódico

científico. No entanto, o maior motivo“encontra-se na necessidade de

comunicação,do modo maiseficientepossível,comumaclientelacrescente

interessadaemnovasrealizações”.(MEADOWS,1998,p.7)

Nacomunicaçãocientíficaatual,“osartigoscientíficosapresentamo

resultadodeestudosoupesquisasedistinguem-sedosdiferentestiposde

trabalhoscientíficospelasuareduzidadimensãoeconteúdo”(LAKATOSe

MARCONI,1991,p.238).Econstituiaprincipalformadecomunicaçãocientífica
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formalizada,pois,aocontráriodainformaçãofalada,encontra-sedisponívelpor

longosperíodosdetempoparaumamplopúblico.Osperiódicossão,logoapós

suapublicação,armazenadosembibliotecas,“de modoquesãoexemplos

arquetípicosdecomunicaçãoformal”(MEADOWS,1998,p.7). Como bem

colocou Sweeney, hoje“os periódicosaindatêmcomoprincipalfunção a

comunicaçãocientíficaentreosespecialistasdeumadeterminadaárea,paraque

sesaibaoqueoutrospesquisadorestêmrealizadoe,comisso,cientistaspossam

aprimorarseusprópriosesforçosacadêmicoseevitaraduplicaçãodosesforços

deseuscolegas”.(2001) A partirdesseraciocínio, podese afirmar que

pesquisadoresnecessitamdeacessoaumaamplaevariadagamadeperiódicos

paraocompletoexercíciodesuasatividades.Acessofortemente modificadoe

otimizado nas últimas décadas pelo desenvolvimento dastecnologias de

comunicação.

Junta-seaoseucaráterpereneeasuafunçãocrucialnoprogresso

científico,aflexibilidadepelaqualoperiódicoécaracterizado,depodercontribuir

comaciência,nãoapenaspormeiodeestudosextensos,exaustivosedemaior

profundidade,comooslivros;mastambématravésdeestudosdecaso,estudos

exploratórios,revisõesdeliteraturaeoutrosdemenorextensãoeexaustividade;

contudo,comoafirmamLakatoseMarconi,completos(poiscontémosmesmos

elementos básicos de um estudo extenso) e tratantes de questões

verdadeiramentecientíficasdeigualimportânciaerelevânciaparaoprogressoda

ciência.Essacompletezacaracterísticadosartigoscientíficospermiteaoleitor,

“medianteadescriçãodametodologiaempregada,doprocessamentoutilizadoe

resultadosobtidos,repetiraexperiência.”(LAKATOSeMARCONI,1991,p.239).

3.2GESTÃODAINFORMAÇÃOEGESTÃOORGANIZACIONAL

Umdosaspectosdarelaçãoentre GestãodaInformaçãoe Gestão

Organizacionalmaisabordadopelosespecialistasrelaciona-seàsformascomoas

empresastêmtentadoresolverseusproblemasdeinformaçãoutilizando-seda

tecnologiaaplicadaeaineficiênciadecorrentedessaprática,dadososresultados
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obtidos. Organização nenhuma discute o potencial do uso da informação, afinal,

com dizem McGee e Prusak “A informação é capaz de criar valor significativo para

as organizações, possibilitando a criação de novos produtos e serviços, e

aperfeiçoando a qualidade do processo decisório em toda uma organização”.

(1993, p. 4,5) O que a alta gerência vem esquecendo é o fato do valor da
tecnologia de informação depender da informação e do papel desempenhado por

ela na organização, não da tecnologia em si mesma. Este ponto de vista é

corroborado por Davenport, ao mencionar que “todos os computadores do mundo

de nada servirão se seus usuários não estiverem interessados na informação que
esses computadores podem gerar” (1998, p. 11). Acrescenta-se ainda que “o ideal

é uma tecnologia que sirva a informação ao ponto de tornar maior a sua

disponibilidade, favorecer o seu fluxo, e garantir sua qualidade”. (DAVENPORT,
1998) Ou seja, a tecnologia voltada ao processo de gerenciamento da informação,

não o contrário. Essas afirmações revelam que a questão dos Sistemas de

Informação constitui um forte ponto de convergência entre a Organização e a
Informação.

Em se tratando da formulação de estratégias, atividade considerada como o

“monarca absoluto do gerenciamento de negócios”, (DAVENPORT, 1998) “a

informação fornece uma dupla oportunidade: primeiro, ao possibilitar a
identificação de alternativas inovadoras e não-convencionais no processo de

definição da estratégia; segundo, quando a própria informação é incorporada

como um componente vital na estratégia adotada”. (McGEE & PRUSAK, 1994)

Alinhado com o pensamento presente na afirmativa acima, Beuren lembra que “a

definição e tradução da estratégia de forma compreensível e factível aos membros

da organização passa pela necessidade de disponibilizar informações adequadas
aos responsáveis pela sua elaboração”. (2000, p. 43) E Davenport explica que a

“estratégia de negócios influencia o ambiente informacional de uma organização

tanto quanto o bom funcionamento desse ambiente impulsiona (ou deve

impulsionar) a estratégia da organização”. (1998, p. 228) Neste último caso,
utilizando-se mais uma vez do exemplo empresarial, a informação é considerada
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comoumrecursoestratégicotãoessencialquantoos meiosdeprodução,os

canaisdedistribuição,asestratégiasdepreçoecusto.

Érelevanteressaltarqueautilidadedasinformaçõesnãoserestringe

apenasausosinternos.ComoafirmaPassos,empresasfazempartedosistema

produtivo,easuacompetitividadedependesistemicamentedaperformancedos

demaisagentes:outrasempresas,organismospúblicos,não-governamentaise

doscidadãos.(in:LASTRESeALBAGLI,1999,p.59)Observa-setambémque

“gestoresprecisamdeinformaçõessobreaorganizaçãoeoambienteexternoda

empresa,comvistaaidentificarameaçaseoportunidades,criandoumcenário

paraumarespostaeficazecompetitiva”.(BEUREN,2000) Martre,citadopor

Passos,afirmacompropriedadeque“Suaexistência(daGestãodaInformação)

permiteaosdiferentesatoreseinteressesanteciparasituaçãodosmercadosea

evolução daconcorrência, detectar e avaliar as ameaças bemcomo as

oportunidadesdisponíveis,paraentãodefinirasaçõesofensivasedefensivas

maisbemadaptadasasuasestratégiasdedesenvolvimento”.(in:LASTRESe

ALBAGLI,1999,p.74).

EstasabordagensvêmaoencontrodoqueoadventodaInteligência

Competitivatem acrescentado à gestão organizacional, desde o auto-

conhecimentodaorganizaçãoaoconhecimentodoambienteemqueestáinserida.

Seainformaçãoéoprincipalinsumodoreconhecimentodosambientesexternoe

internodeumaorganização,pode-seafirmarqueaInteligênciaCompetitivaé

outropontodeconvergênciaentreaorganizaçãoeainformação.

3.3 ESTUDOSINFORMÉTRICOS:INDICADORES PARA A PRODUÇÃO

ACADÊMICAEOGERENCIAMENTOORGANIZACIONAL

OcampoespecíficodaCiênciadaInformação,principalmenteemsuas

relaçõescomasáreasdegestãodainformaçãoegestãodasorganizações,

apresentaespecificidadesdevidoespecialmenteàdiversidadedefontesutilizadas

eaosmeiosdeacessoeproduçãodainformaçãocomquetrabalha.Poroutro
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lado,aproduçãodeconhecimentoseainvestigaçãonaáreaconcretizam-seem

meioaorganizaçõesdiversificadasedeformainterdisciplinar.

A aplicação dos estudos bibliométricostemserevelado profícua nos

programasdeinvestigaçãodealgunspaíses,comodestaca Wormell(1998),

referindo-seaosestudosdoCenterforInformetricStudiesdaDinamarca.Aautora

discuteonovoenfoquedainformetria,quedefinecomoumsub-campoda

bibliometria,combinandoasteoriasemetodologiasavançadasdarecuperaçãode

informaçãocomestudoscientíficosdofluxodainformação.Essamodalidadede

pesquisavemsendoempregadanãosomenteaosestudoscientométricose

avaliaçãodepesquisasemciênciaetecnologia,mastambémàanálisedesuas

relaçõessociais,industriaisedeoutrostiposespeciaisquerequeiramuma

extensãodasanálisesbibliométricastradicionaisde modoacontemplarnão

apenas as comunidades acadêmicas, mas também áreas emergentes

relacionadasàgestãodainformaçãoedasorganizações.Aautoraconclamaos

profissionaisdabiblioteconomiaeciênciadainformaçãoaencararosdesafios

dessanovaáreadeestudosquantitativos,aaprenderaexplorarasbasesde

dadostambémcomouminstrumentoparadesenvolvertrabalhosanalíticos,

enfatizandocomo esses profissionais podem desempenharsuas atividades

ascendendoàshierarquiasdesuaprofissão,assimcomoexplorandoastécnicas

informétricasparatomadadedecisõeserealizaçãodepolíticasempresariais.

Comosepodeconstatar,algunspesquisadoresrelatamestudosteóricose

aplicadosdecaráterbibliométrico,apoiando-senoreferencialexistente,masao

mesmotemporealizandoinvestigaçõescomaintençãodeaprimorarmetodologias

einstrumentosdeanálisenosentidodecontribuiraoestudodascaracterísticase

comportamentodecamposespecíficosdoconhecimento.Seusestudostêmsido

freqüentesecomresultadosamplamentedivulgados. Por meiodastécnicas

bibliométricasanalisamindicadoresdascaracterísticasdaliteratura,desuas

tendênciaseevolução.Atribuemaimportânciadessesindicadoresnãoapenas

aosseusvalorespontuaismastambém,àsmudançasquepodemserobservadas

seanalisadosaolongodotempo paraoaprimoramentodateoriaedaprática

(SANZ;MARTÍN,1997,p.47).
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Osindicadores multidimensionais permitem de modo simultâneo a

percepçãodasdistintasvariáveisoumúltiplasrelaçõesquepodemserobservadas

nosdocumentos(SANZ;MARTÍN,1997,p.61).Osautoreschamamaatenção

para estudos maisrecentes ondesão evidenciadas essasrelações entre

investigadores,publicações,disciplinasoutemasdepesquisa.Essasrelações

podemservisualizadasgraficamentepor meiode mapasdemonstrativosdas

conexõesexistentesentrediversascaracterísticasdaatividadecientífica(1997,p.

45).

Os métodosbibliométricospodemserampliadospelachamadaanálise

contextual,umanovametodologiaparaaproximaçãoaumcorpodeconhecimento

específico.Oprocessoconsistenacriaçãodeumabasededadosdeatributos

definidosparacadatextopeloanalista,apósoqueserãoprocuradasasrelações

maisinteressantes estabelecidas entre os dados. Enquanto uma análise

bibliométricaestudaascaracterísticasexternasdedocumentosdeumaáreada

literaturaespecializada,aanálisecontextualéfeitaespecificamentesobretemas

ouenfoquesrelacionadosàmatériaemquestão.

KishidaeMatsui(1997),porexemplo,emInternationalpublicationpatterns

insocialsciences:aquantitativeanalysisoftheIBSSfile,desenvolvemuma

pesquisaemqueanalisamaprodutividadeinternacionalnaáreadeCiências

Sociais,utilizandoaInternationalBibliographyoftheSocialSciences(IBSS).

Foramestudadas40.313 monografiasporpaíselíngua.Evidenciamqueum

grandenúmerodemonografiasfoipublicadoporummuitopequenonúmerode

paíseseempequenaquantidadedelínguas.Discutemtambémarelaçãoentreo

paísdepublicaçãoealínguautilizadaeexaminamacorrelaçãoentreonúmero

demonografiaspublicadas,GDP,apopulaçãoeonúmerodepessoasdenível

superior.

Opropósitodeanalisaraproduçãocientífica,entre1990e1995,no

domíniodasvacinas,emoitopaísesibero-americanos,reuniuGuzman,Sanze

SotolongoemtornodoestudodasbasesdedadosBiosis, MedlineeScience

CitationIndex.Foiutilizadaaediçãode1993doJournalCitationReports/Science

CitationIndexparaaclassificaçãodeassuntoseforamgeradasduasbasesde
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dados:ESPAME,ondeforamincluídas733referênciasbibliográficaseVACUNAS

TOTAL,com11.233registros.

Essesaquicitados,entreoutrosestudosbibliométricos,constituem-se

apenasempequenaamostradoquesepoderealizarcomessatecnologia,

oferecendoumaidéiadoqueseestáproduzindoemtermosdeinvestigaçãosobre

asdiversasáreasdoconhecimentoedecomoseconcretizam.

4ANÁLISEDOSDADOS

Como mencionadoanteriormente,aanálisedosdadospropostapelo

estudofoirealizadaemtrêsetapasbásicas:umaanálisedaautoriaemtodoo

corpus,umaanálisetemáticaemquesãoconsideradosostemas,sub-temase

formasdeabordagem,eumabrevecorrelaçãoentretemaseautores.

4.1ANÁLISEDEAUTORIA

Analisandoaspeculiaridades,noqueconcerneàautoria,dosartigos

selecionados,observou-seumaproduçãocientíficapouconuclearizada,emque

nãohouvenomesdegrandedestaque.Dototalde156itenscontidosnabase,

foramidentificadososquepossuíamo mesmoautorouco-autornocasode

autoriamúltipla,comomencionadonadescriçãodametodologia.MônicaErichsen

NassifBorges1,o maiordestaquedentreosdemais,éautoradeseteartigos.

PodemostambémdestacarMartaLígiaPomimValentim2,queapresentoucinco

dosartigospertinentesaoassunto,eoutrosseisautoresqueapresentaram

autoriaemtrêsartigoscadaum:AldoA.Barreto3,HelenaM.M.Lastres4,KátiaM.

L.Montalli5,YaraRezende6,RaimundoN.M.Santos7eKiraTarapanoff8.Ocorpus

possuiaindatrêsartigosdeautoriainstitucional,deduasinstituiçõesbrasileiras

(SENAI/CNI9eABIMAQ/SINDIMAQ10)eumacolombiana(COLCIENCIAS11).Um

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
IdentificaçãodosautoresnoApêndice1–PesquisadoreseInstituiçõesMencionadas.
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retratodocorpus,segundoosautores maissignificativospodeser melhor

explicadopelaTabela1,abaixo.

Tabela1–Númerodeautorespornúmerodeartigospublicados.

Númerodeartigospublicados Númerodeautores

2 20

3 6

4 0

5 1

6 0

7 1

Fonte:Resultadosdapesquisanocorpus,realizadapeloautor.

4.2ANÁLISETEMÁTICA

Aanálisetemáticadeu-se,primeiramente,por meiodaverificaçãodos

temasdemaiorincidêncianalistadedescritores(palavras-chave).Porsuaalta

conectividadecomosassuntos,apalavra“informação”foiuma das mais

incidentes;masageneralidadeeavariadaaplicabilidadedotermotornamsua

utilizaçãodifícilepoucoesclarecedora.Houvealtaocorrênciatambémdostermos

“GestãodoConhecimento”,“GestãodaInformação”e“Organização”osquais,

entretanto,sãosuperadospelaincidênciadotermo“InteligênciaCompetitiva”que

apresentouomaiornúmerodeocorrênciasdentretodososdescritorespresentes

nabase.ConfirmandooconstatadodasleiturasdeBeuren, McGeeePrusak.

Aliando-seàobservaçãodequeestesquatrodescritoresmencionadospodeme,

namaioriadoscasos,devemestarcorrelacionados,oestudopriorizouaanálise

dosartigosqueapresentamodescritor“InteligênciaCompetitiva”,doquedecorreu

aevidênciadequeosoutrostrêsdescritoresaparecemnessesmesmosartigos

frequentemente.

Naopçãobusca(search),foidigitado“GestãoANDInformação”,obtiveram-

se61artigoscomoresultado.Quandorealizadaoutrabusca,dentrodestes61

resultadosobtidos,comotermo“Organização”,22artigosseresultaram.Estes

foramconsideradososartigos“chave”,quedeforma maisclaraexplicitarama
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relaçãoobjetodesteestudo,poisenvolvemdiretamenteosdoistemascentraispor

eletratados.

Ao cruzar os dados entre estes artigos chave e os artigos que

apresentaram“Inteligência Competitiva”, os sete artigosresultantesforam

consideradosdignosdeatenção,poisrelacionamostrêstemasmaiscentraisdo

trabalho:GestãodaInformaçãoeGestãodasOrganizações,temaprincipaldos

artigoschaveeInteligênciaCompetitiva,odescritormaisexpressivodentroda

novabaseconstruída.Érelevantemencionarqueagrandemaioriadositensé

constituídaporestudosquerelacionamosabercientíficoconsolidadoea

experiênciacomnovastecnologiasounovas(ereais)práticasemorganizações.

OutroaspectodignodeatençãoéapresençadosSistemasdeInformação(onze

ocorrênciasnosartigosquetemaGestãodaInformaçãocomotema)comosub-

temadetrêsdos22artigoschavequeinter-relacionamaGestãodaInformaçãoe

a Gestãodas Organizações,fatoqueconfirmouoinferidodasleiturasde

Davenportede McGeeePrusak,ambasrelatadasanteriormente,emquea

tecnologiaéapontadacomopontodeconvergênciaentreosdoistemasaqui

abordados.Astabelas2e3demonstramdeformaesquemáticaasrelações

temáticaspercebidasatravésdapesquisanocorpus.OApêndice2,ummapa

temático do conjunto de artigos analisados,tambémfoi construído para

representarasrelaçõestemáticasmaisevidentesaquiencontradas.

Tabela2-Sub-temasdosartigosdetemacentral“GestãodaInformação”

Tema GestãodaInformação 61(total)

Sub-tema Organização 22

Sub-tema InteligênciaCompetitiva 17

Sub-tema Sistema 11

Fonte:Resultadosdapesquisanocorpus,realizadapeloautor.
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Tabela3-Sub-temasdosartigosdetemacentral“InteligênciaCompetitiva”

Tema InteligênciaCompetitiva27(total)

Sub-tema GestãodaInformação 17

Sub-tema Organização 9

Sub-tema Sistema 6

Fonte:Resultadosdapesquisanocorpus,realizadapeloautor.

4.3AUTORIAXTEMÁTICA

Seanalisadasalgumasdasrelaçõesentreautoriaetemáticapresentesno

corpuspode-sedestacaroscincoartigosdaautora MartaValentim,dosquais

quatrotêmaInteligência Competitivacomotemacentral.Tambémbastante

relevanteéapresençadostrêsartigosdeTarapanoffentreosquecentralizam

essetema.Aobservaçãodestesfatoslevaaconclusãodequeessesautoresda

áreadeinformaçãotêmbuscadoenfocarotemaemsuaprodução.Considerando

quesãopesquisadoresderenome,quecompõeaeliteintelectualdaárea,esta

observaçãoédenotávelimportânciaaopontoqueindicaadireçãoemque

caminhaaciência.

SelevadoemcontaocasodotemaGestãodaInformação,pode-seter

umaamostradoaspectoesparsoqueestecorpusadquiriuquantoàautoria.Os

autores maisocorrentesnãoapresentam maisdoquetrêsartigos,sendoa

reincidênciadosartigosdeValentimeTarapanoffdignosdedestaque.Mônica

Borges,autoramaiscitadanocorpuscomoumtodo,apareceapenasduasvezes

nestaocasiãoenenhumaveznaanterior.Suatemáticaapresenta-se mais

diversificadaentreasorganizações,ogerencial,onegócioeofinanceiro;

aspectostambémrelevantes,porémdemenorexpressãonocorpusdabase.

Pode-se considerar positivo o fato aqui constatado que vários

pesquisadorestêmcolocadoseusesforçosnotema,poisapontaum maior

número de pessoas colaborando com o desenvolvimento da Ciência da

Informaçãoesuarelaçãocomasorganizações. Umprovávelindicadorde

crescimento.
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5CONSIDERAÇÕESFINAIS

Aofinaldestaanálise,emqueforamselecionadosdaproduçãocientífica

especializadanaáreadeinformaçãoosartigoscientíficosqueabordamarelação

entreaGestãodaInformaçãoeaGestãodasOrganizaçõesépossívelconcluir

que os principais pontos deconvergênciaentreesses doistemassão a

InteligênciaCompetitivaeosSistemasdeInformação,percebidoscomoossub-

temasmaisevidentespelafreqüênciacomqueocorreramesesobrepuseramna

amostrautilizada.Foitambémpossívelcriaro“MapaTemático”(Apêndice2)

comoforma de demonstrar estasrelações entre ostemas esub-temas,

contribuiçãoimportanteparaacompreensãodaabordagemdoassuntopela

comunidadecientíficadaáreadeInformação.

Observou-setambém,pormeiodaanálisedeautoria,queespecialistasda

áreavêmtomandoarelaçãoobjetodesteestudocomodegranderelevânciapara

aciência,apontodetorná-laotemamaisrecorrentedeseusesforços.Ocaráter

esparsodaautoriatambémfoidignodeatenção,sendopossívelverificarogrande

númerodepesquisadoresquevêmtratandodotema.Fatoqueindicauma

tendênciadecrescimentodoestudodasrelaçõesentreasorganizaçõesea

informação.

Osresultadosaquiobtidospodemserinterpretadosapenascomoreflexo

deum momentonaciênciaou,comooautorprefereanalisar,umatendência

apontandoparaoquedeveocorrernospróximosanos. Oquepoderáser

observadonãoapenasnaciência, mastambémnoespaçoprofissionaldos

GestoresdeInformação.
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APÊNDICE1–PESQUISADORESEINSTITUIÇÕESMENCIONADAS

1MônicaErichsenNassifBorges:

Doutora em Ciência daInformação. Professora da Escola de Ciência da

InformaçãodaUFMG

2MartaLígiaPomimValentim:

DoutoraemCiênciadaInformaçãoeDocumentaçãopelaECA/USP.Professora

daUniversidadeEstadualdeLondrina–PR

3AldoA.Barreto:

Professor/pesquisadordoProgramadePós-GraduaçãoemCiênciadaInformação

CNPq/IBICT-UFRJ/EscoladeComunicação

4HelenaM.M.Lastres:

Ph.D.emciência,tecnologiaeindustrialização,SPRU/UniversityofSussex,

mestreemEngenhariadaProdução,Coppe/UFRJeeconomistaFEA/UFRJ.

ProfessoraepesquisadoradoProgramadePós-GraduaçãoemCiênciada

Informação,PPCI/UFRJ(ConvênioCNPq/IBICT-UFRJ/ECO)

5KátiaM.L.Montalli:

ProfessoraadjuntadaUFSCar-DCI/Coord.GTdeInformaçãoTecnológicada

ANCIB

6YaraRezende:

SupervisoradeInformaçõesdaNaturaCosméticosS.A.Bacharelem

BiblioteconomiaeDocumentaçãoUSP/ECA
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7Raimundo N. M. Santos:

Doutor em Ciência da Informação e da Comunicação, Université Aix-Marseille III,

França. Professor titular do curso de pós-graduação da Pontifícia Universidade

Católica de Campinas.

8Kira Tarapanoff:

Ph.D. Pesquisadora Sênior. Departamento de Ciência da Informação.

Universidade de Brasília.

9SENAI/CNI:

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial / Confederação Nacional da Indústria.

10ABIMAQ/SINDIMAQ:

Entidades de classe patronais que congregam, em nível nacional, os fabricantes

de máquinas e equipamentos.

11COLCIENCIAS:

Instituto Colombiano para el Deserrollo de la ciencia y la tecnologia "Francisco

Jose de Caldas"
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APÊNDICE2-MAPATEMÁTICO

ORGANIZAÇÃO INTELIGÊNCIA
COMPETITIVA

SISTEMA

GESTÃODAINFORMAÇÃO

ORGANIZAÇÃO
GESTÃODA
INFORMAÇÃO

INTELIGÊNCIACOMPETITIVA

Fonte:autor
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