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RESUMO 

Diante das mudanças ocorridas no ambiente organizacional o projeto visa analisar as 

empresas de produtos naturais com ênfase nos alimentos orgânicos da cidade de 

Manaus e identificar como as empresas realizam a obtenção e monitoramento das 

informações para melhoria do ambiente empresarial, para isso recorre a fundamentação 

de temas que abordem os conceitos envolvidos no processo como:  Gestão da 

Informação, Inteligência Competitiva e o mercado de produtos orgânicos. A pesquisa 

caracteriza-se como exploratória do tipo descritiva, fazendo uso do método qualitativo 

utilizando a pesquisa bibliográfica, de campo e para a realização da análise foram 

contatadas empresas que trabalhavam com produtos naturais levando a pesquisa a fazer 

um estudo de caso, devido a escassez de objetos de estudo na região da cidade de 

Manaus, compreendeu a descrição dos elementos que compõem o sistema de 

informação existente na empresa bem como o processo utilizado na busca de 

informação. Diante do estudo verificou-se que o mercado de orgânico ainda é incipiente 

na cidade de Manaus devido a falta de investimento e conhecimento acerca dessa 

tendência na região o que dificulta a disseminação da idéia entre os agricultores locais, 

legando ao sujeito da pesquisa um caráter visionário embora já se encontre no mercado 

a mais ou menos 20 anos. Nesse sentido, constitui-se extremamente necessário a criação 

de uma rede de informações formada por banco de dados e associações locais que de 

fato atendam as necessidades desse segmento a fim de que tal tendência possa ser 

trabalhada pelos comerciantes e produtores locais e a busca de um modelo de gestão 

realmente voltado para o desenvolvimento da região. 

 

 

 

Palavras-chave: Gestão do Conhecimento. Inteligência Competitiva. Mercado de 

Produtos Orgânicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                

 

 

 

ABSTRACT 

Given the changes in the organizational environment the project aims to analyze the 

business of natural products with emphasis on organic food in the city of Manaus and 

identify how companies perform the collection and tracking of information for 

improving the business environment, this refers to the statement of issues that address 

the concepts involved in the process as: Information Management, Competitive 

Intelligence and the market for organic products. The research is characterized as 

exploratory descriptive type, using the qualitative method using literature reviews, field 

and for the analysis were contacted companies that worked with the leading natural 

products research to do a case study, due to shortages objects of study in the city of 

Manaus, understood the description of the components of an information system 

existing in the company and the process used in seeking information. Before the study it 

was found that the organic market is still incipient in the city of Manaus due to lack of 

investment and knowledge about this trend in the region making it difficult to spread the 

idea among local farmers, bequeathing to the research subject a visionary character but 

already on the market about 20 years. In this sense, it is extremely necessary the 

creation of an information network consisting of database and local associations that 

actually meet the needs of this segment so that this trend can be worked by the traders 

and local producers and the search for a management model really focuses on the 

development the region. 

 

Keywords: Knowledge Management. Competitive Intelligence. Market for Organic 

Products. 
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INTRODUÇÃO 

 

 O cenário mundial vem sofrendo transformações principalmente no que tange as 

novas tecnologias de informação, isso implica numa nova abordagem competitiva que 

influencia consideravelmente no mercado.  Compreender o processo de construção da 

informação como fonte de negócio com valores mercadológicos, possibilita maior 

vantagem ante a concorrência para que cada vez mais as empresas possam recorrer a 

esse produto e solidificar suas bases. 

O projeto apresenta uma análise das empresas de produtos naturais com ênfase 

nos alimentos orgânicos da cidade de Manaus, evidenciando a realidade de tal segmento 

no que tange a obtenção e utilização das informações, seu monitoramento e 

conseqüentemente a importância desse processo na tomada de decisão. Para isso, inicia 

uma abordagem sobre a gestão do conhecimento no ambiente organizacional para em 

seguida apresentar a importância da inteligência competitiva no mercado atual. Situa o 

mercado de produtos orgânicos que é referenciado no projeto para então apresentar os 

procedimentos metodológicos e os resultados obtidos na execução do projeto, 

construindo assim um sistema hierárquico que auxilia na compreensão do leitor. 

Em uma região que prima pela quantidade de recursos naturais, pela busca do 

desenvolvimento sustentável e preservação desses recursos, é de suma importância que 

se apresentem modelos de gestão que de fato possibilitem a construção dessa realidade 

em sintonia com o mercado competitivo. Com a apresentação dos resultados da 

pesquisa, será possível a concepção e implementação de soluções direcionadas para o 

crescimento do setor de orgânicos, uma vez que tal segmento vem se desenhando ao 

longo do tempo como uma tendência que quando bem trabalhada alcança resultados 

realmente significativos. O próprio agricultor ao observar sua plantação é capaz de 

identificar as mudanças que ocorrem durante a produção e encontra soluções para 

possíveis problemas que por ventura surgirem ao longo do trabalho, mesmo que 

desconheça tais conceitos, é capaz de sanar suas dificuldades pela observação.  A 

aplicação da inteligência competitiva nessas empresas de fato, ocasionará seu melhor 

posicionamento no mercado além de possibilitar seu crescimento e sobrevivência. 

Hoje a gestão da informação vem contribuindo consideravelmente para o 

crescimento das empresas, principalmente por ter como princípio fundamental o 
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acompanhamento dessas mudanças, seja no ambiente organizacional ou mundial. Nesse 

sentido todos os instrumentos utilizados na captura, tratamento, seleção e análise  da 

informação possibilitam que as empresas saiam dos “achismos” e passem a ter uma 

grande arma na busca pelo sucesso da empresa, colocando seu negócio sempre a frente 

de seu concorrente. Esse tem sido o grande desafio dos tempos atuais, fazer com que as 

pessoas possam utilizar as mais variadas formas de informação, analisá-las 

transformando-as em inteligência competitiva. 

Os empreendimentos precisam estar atentos a essas mudanças, fazendo com que 

por meio da informação possam proporcionar a melhoria de seus bens e serviços, 

construindo conhecimento e contribuindo para a construção de mais estratégias 

competitivas. Essas mudanças que interferem consideravelmente na forma como as 

empresas captam seus recursos precisam ser trabalhadas a fim de que estas possam 

relacionar esses conceitos e possam acompanhar esse processo produtivo. 

As empresas de alimentos orgânicos da cidade de Manaus nesse contexto 

apresentam grandes dificuldades. Mesmo sendo um segmento em crescimento, o 

ambiente empresarial altamente competitivo e complexo determina os fatores que 

possibilitem a sobrevivência das empresas no mercado como: monitoramento de 

tendências, competitividade e principalmente investimento. Para isso, torna-se 

extremamente necessário que as empresas possam ter acesso a informações nos mais 

variados suportes e que de fato contribuam para seu desenvolvimento e estabilidade no 

mercado e principalmente, conhecer tais mecanismos.  

 O objetivo geral do projeto visa apresentar um diagnóstico sobre como essas 

empresas captam, organizam e utilizam a informação no seu ambiente empresarial e se 

de fato, elas têm recorrido a essa estratégia para o seu crescimento, uma vez que pouco 

se conhecia sobre tais atividades. Espera-se com isso, contribuir para um maior 

desenvolvimento de estratégias que contemplem esse segmento em todos os ramos 

comerciais. 

 Para isso, o eixo da pesquisa norteou-se pelos objetivos específicos abaixo 

relacionados: 

a) Verificar os métodos de gestão empresarial empregados na cadeia de produtos 

naturais no segmento de alimentos; 

b) Identificar os processos pelos quais as empresas do segmento de alimentos 

obtêm informações a respeito de seu ambiente; 
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c) Identificar modelos, métodos e técnicas de inteligência competitiva utilizados 

pelos gestores de empresas de produtos naturais no segmento de alimentos; 

d) Analisar as fontes de informação utilizadas que gerem eficiência e eficácia 

durante o processo decisório pelas empresas do segmento de alimentos. 

 Com isso recorre ao mapeamento de suas formas de captação para incentivar e 

estimular o processo já existente, apresentando os infinitos recursos que podem dispor 

para ampliar sua rede de comunicação e comércio, proporcionando maior visibilidade 

no mercado e crescimento desse setor na região.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

 

 

1 REFERENCIAL TEÓRICO 

1.1 A gestão do conhecimento no ambiente organizacional  

No âmbito das organizações um novo elemento do processo produtivo vem se 

destacando amplamente no mercado: a informação. Por meio dela se presencia uma 

nova revolução na nossa sociedade, como aconteceu no século XVIII durante a 

revolução industrial onde o trabalho manual passou a ser realizado pelas máquinas, hoje 

se vivencia uma revolução informacional, onde o capital intelectual do ser humano é o 

fator fundamental. 

A globalização que é resultante do capitalismo vem demonstrando sinais de 

esgotamento. E fica cada vez mais difícil associar esse modo de produção a essa nova 

realidade, porque a globalização traz dificuldades principalmente para os países em 

desenvolvimento, o que não possibilita uma uniformidade, coisa que é possível na 

sociedade da informação.  

Na atualidade, administrar esse fluxo informacional tem sido um grande desafio, 

a gestão da informação passa a cumprir um papel importante, principalmente por 

permitir que as empresas possam utilizá-la a fim de satisfazer suas necessidades 

informacionais contribuindo para o crescimento de suas potencialidades da melhor 

maneira possível. De acordo com TAPARANOFF (p. 44, 2001):   

O principal objetivo da gestão da informação é identificar e potencializar os 

recursos informacionais de uma organização e sua capacidade de informação 

ensiná-la a aprender e adaptar-se as mudanças ambientais. A criação da 

informação, aquisição, armazenamento, análise e uso provêem a estrutura 

para o suporte ao crescimento e ao desenvolvimento de uma organização 

inteligente, adaptada as exigências e as novidades da ambiência em que se 

encontra.   

 Quando se fala em gestão da informação é preciso ter em mente que esta é uma 

realidade que vem acontecendo diariamente e as empresas precisam se adequar para 

manter o espaço no mercado ou mesmo ampliá-lo. Não se trata de um diferencial, mas 

uma forma de permanência no mercado, pois as empresas têm necessidade de 

aprimoramento.   

Este aspecto também é comentado por CARVALHO apud VALENTIM (2007, 

p. 81) ao ressaltar que: 
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[...] o gerenciamento da informação proporciona aos gestores o planejamento 

estratégico, isto é, conhecer sua missão, ter uma visão do ambiente no qual 

está inserido, criar habilidades para agregar valor às informações a fim de 

transformá-las em conhecimentos, apoiando assim as decisões estratégicas da 

organização. 

As organizações que trabalham esse gerenciamento de informações tendem a 

desenvolver esse modelo como investimento para o alcance de seus objetivos, uma vez 

que buscam se inserir nesse processo estratégico acompanhando, investigando os pontos 

fortes da empresa, transformando informação em conhecimento.  

Ainda nessa mesma linha de consideração FULD (p.16, 2007) afirma que: 

“Inteligência é usar informação de forma eficiente e tomar decisões com uma imagem 

menos do que perfeita. É vê claramente sua concorrência, compreender a estratégia e 

agir antecipadamente com esse conhecimento.”  

 As instituições que temem ou não arriscam soluções acabam por desperdiçar 

grandes oportunidades. Sem saber acabam muitas vezes se posicionando atrás de seus 

concorrentes por não ter um gerenciamento, não fazer uma análise daquilo que está nas 

entrelinhas e que muitas vezes agregado a outras informações podem fazer toda a 

diferença no ambiente empresarial. Trabalhar tais informações com objetivo de 

construir conhecimento faz a empresa se antecipar ao seu concorrente.     

Nessa perspectiva, a informação passa a ser valorizada na tomada de decisão e 

apresenta seguinte classificação (TAPARANOFF apud CRONIN, p.113, 2001): 

 Valor de uso – quando é de fato utilizada para um determinado fim; 

 Valor de troca – quando o usuário está disposto a pagar por ter um valor 

de mercado que varia de acordo com a demanda; 

 Valor de propriedade – que reflete o custo substitutivo de um bem; 

 Valor de restrição – quando apenas algumas pessoas utilizam pois tem 

interesse comercial ou secreto. 

 Pode-se ilustrar a importância do conhecimento que é construído por meio de 

informações através do seguinte trecho: 

O conhecimento, assim, passa a ser a chave para as conquistas de vantagens 

competitivas no atual ambiente empresarial, já que representa a aplicação e o 

uso produtivo da informação, motivo pelo qual esta é fundamental para a 

gestão do conhecimento. Entretanto, o conhecimento não possui exatamente 

as mesmas características da informação, cuja importância é relacionada com 

o tempo. Diferentemente, o conhecimento e sua essência está em ser 

compartilhado, adquirido e trocado para gerar novos conhecimentos. 

(BELÉM apud BARBALHO; MÁRQUEZ, p.87, 2008)     
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 Quando a empresa consegue identificar tal importância passa a obter vantagem 

competitiva, uma vez que atende as necessidades apresentadas em determinado 

momento servindo como estratégia para futuros investimentos. Esse vem sendo o 

grande objetivo da gestão do conhecimento possibilitar que as empresas cada vez mais 

se preocupem com a construção do conhecimento e para que isso aconteça é necessário 

que de fato se entenda o funcionamento desse processo.  

 Fig. 1 Etapas na geração de inteligência e conhecimento 

Fonte: baseado em Tjaden (1996 apud TARAPANOFF, ARAUJO JÚNIOR E CORMIER, 

2000, p. 91) 

 Com a figura 1 pode-se perceber quais são os componentes desse processo de 

construção do conhecimento para que se transforme em inteligência competitiva. São 

processos que estão inseridos dentro desse conceito e que de fato podem ser 

compreendidos e utilizados na elaboração de novas idéias e conceitos em constante 

renovação.  

 

1.2 INTELIGÊNCIA COMPETITIVA: FATOR DE DECISÃO 

A Inteligência Competitiva utiliza a informação de forma a transformá-la em 

produto auxiliando na tomada de decisão. É bem verdade que este conceito já existe há 
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muito tempo, porém com as novas tecnologias e o surgimento de uma sociedade da 

informação a Inteligência Competitiva foi sistematizada criando novas formas de 

captação econômica levando a humanidade para um novo ciclo de desenvolvimento 

como retrata a seguinte afirmação:  

[…] quatro mudanças de paradigmas têm impacto sobre as organizações nos 

dias atuais. Dentre elas: as novas tecnologias(novas metas para a tecnologia 

da informação, computação em rede aberta e centrada no usuário), o 

ambiente empresarial (mercado dinâmico, aberto e competitivo), a nova 

empresa ( organização aberta com atuação em rede e fundamentada na 

informação) e a nova ordem geopolítica (realidade mundial aberta volátil e 

múltipla). (TASCOTT; CASTON apud TAPARANOFF p.36-37, 2001). 

 Essas mudanças são de ordem mundial e têm sido protagonistas nos modelos 

adotados pelas empresas, pois transformaram o ambiente e possibilitaram que o 

mercado se tornasse ainda mais competitivo por meio da informação que é 

disponibilizada a todos. 

Isso tem influenciado nas mudanças ocorridas na sociedade e nas organizações, 

fazendo da informação sua principal fonte de decisão, oferecendo a esta um grande 

valor mercadológico. Assim, as empresas precisam caminhar rumo a essa tendência 

tornando-se cada vez mais competitivas. Na sociedade da informação ao contrário da 

industrial, o poder econômico não ficará mais nas mãos de quem detêm os meios de 

produção, mas em quem tem a informação, o capital intelectual. 

Para STAREC (2006), o desenvolvimento empresarial e a conseqüente 

competitividade de mercado, exigem que as empresas tenham um acesso imediato as 

informações relevantes que auxiliem a tomada de decisão, como também uma política 

de integração de recursos humanos de informação e comunicação favorável ao 

funcionamento desses processos. 

 Nesse quadro, a Inteligência Competitiva engloba diversos tipos de informação, 

que mesmo quando analisadas se transformam em conhecimento estratégico e o mais 

importante: em um curto espaço de tempo. Assim a empresa passa a focar não só aquilo 

que a interessa, mas tudo que possa fazer parte de um contexto e possa ser construído 

para sua melhoria no mercado. 

 A análise sistematizada de uma informação possibilita perceber que ela traz 

consigo muitas outras que são resultados dos valores que agregamos a ela. Compreender 

como ocorre esse processo possibilita o entendimento de seu valor para o mercado e, 

conseqüentemente seu espaço nessa nova ordem mundial. Gerar conhecimento é sem 

dúvida um negócio do futuro, mas é preciso se adequar a essa nova realidade.  



 15 

 

 Faz-se necessário que essas informações estejam ao alcance de todos, uma vez 

que um país só se desenvolve plenamente quando investe na tecnologia e em pesquisas. 

Essa é uma grande dificuldade nos países em desenvolvimento pois, o acesso as 

informações ainda é privilégio de alguns. 

 Toda e qualquer organização trabalha na incerteza, porque ela é influenciada 

pelo que acontece no mundo, pelas mudanças e dependendo de como é administrada, 

como os recursos são usados, a empresa pode desenvolver ações que acompanhem tais 

mudanças e possa tirar proveito delas. Embora existam variações desses ambientes, a 

empresa é quem deve focar esse aspecto, pois: 

A percepção de incerteza pode ser considerada como uma questão 

psicológica individual em vez de um simples atributo do ambiente, assim, a 

incerteza pode ser entendida como um atributo do comportamento humano 

em lugar de um atributo físico. (BORWEY, HELLRIGEL; SLOCUM JR 

apud TAPARANOV, p.73, 2001) 

 Isto está extremamente ligado a informação dentro das organizações, ao uso 

dessa inteligência em prol das empresas. Se esta não for capaz de desenvolver estudos 

sobre a realidade de precisão de dados, fica mais difícil reduzir o grau de incerteza, é 

por esse motivo que se afirma que a organização não pode ficar parada no tempo vendo 

as coisas acontecerem. 

 Embora essa seja uma constante nas empresas, é preciso ter a percepção dessa 

realidade, pois com isso é possível desenvolver mudanças comprometidas com o 

ambiente e aumentar as relações externas. Cabe as organizações desenvolver soluções e 

métodos de processamento de informação capazes de lidar com tais incertezas. A 

empresa sem perceber já faz uso da inteligência competitiva.  

 

1.3 O MERCADO DE PRODUTOS ORGÂNICOS 

  E um mercado que a cada ano vem crescendo vertiginosamente e ganhando 

espaço nos país é o mercado de produtos naturais que se caracterizam pela fabricação de 

alimentos voltados para consumo humano. E podem ser classificados em naturais e 

orgânicos, no entanto, pouco se sabe sobre o seu monitoramento de negócio e como 

esse segmento vem se desenvolvendo. 

 Segundo ALCÂNTARA & SOUZA, a cada ano cresce o potencial desse 

mercado como é descrito a seguir: 
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O mercado mundial de orgânicos movimenta cerca de US$ 23,5 milhões de 

dólares por ano e há uma expectativa de crescimento da ordem de 20% ao 

ano. Deste mercado incluem-se produtos frescos, processados, 

industrializados e até artigos de cuidados pessoais, produzidos com matérias 

primas obtidas sob o sistema orgânico. (p.1,2008)  

 

 No geral, para que um alimento possa ser reconhecido como orgânico precisa 

estar de acordo com os padrões da IFOAM, Internacional Federation of Organic 

Agriculture Moviments, que é o órgão máximo das certificadoras e ter no mínimo três 

anos de solo livre de aditivos químicos para produção, essa certificação garante a 

procedência do alimento e sua qualidade. 

 SAMPAIO (2008), afirma que hoje no Brasil a quantidade de produtores 

orgânicos chega a mais ou menos 15 mil, o que deixa o país como um dos maiores 

produtores e exportadores do mundo aumentando ainda mais as expectativas de 

mercado.  

Devido a diversidade existente na fauna e na flora, aos componentes da 

biodiversidade brasileira, muito se tem a ganhar com mais esse segmento de mercado, 

principalmente pelo fato de o produto natural incentivar uma idéia de responsabilidade 

ambiental e todos os seus sinônimos. Os produtos orgânicos brasileiros são exportados 

para países como: Japão, Estados Unidos, Alemanha e outros dentre as exportações 

destacam-se produtos tais como: soja, café, açúcar, castanha de caju, suco concentrado 

de laranja, óleo de palma, manga, melão, uva, derivados de banana, fécula de mandioca, 

feijão adzuki, gergelim, especiarias e óleos essenciais.   

 Segundo MACHADO; CORAZZA existe uma nova mentalidade se desenhando 

na sociedade acerca dos alimentos consumidos pelo homem onde: 

Atualmente, meio século após a revolução verde, produtores e consumidores 

têm se preocupado crescentemente com a qualidade dos alimentos 

produzidos e consumidos, atentando para práticas maias limpas de produção 

e procurando por alimentos mais saudáveis. Além disso, a produção mais 

limpa gera benefícios ambientais em termos de sustentabilidade, e ao planeta, 

de modo mais geral. (p.22, 2004)  

Juntamente com a mudança econômica, surge também uma mudança de hábitos 

alimentares que levam o consumidor a se preocupar cada vez mais com a procedência 

dos alimentos e o alimento orgânico passa uma idéia de segurança e qualidade, pois esse 

tipo de produto não produz efeitos colaterais ao longo do tempo, além de ser uma 

produção cujo processo cíclico vende uma imagem de qualidade de vida sem prejudicar 

o meio ambiente. 

O mercado de orgânicos passa então a atender a essa clientela que busca esses 

itens como valores agregados aos alimentos. Manter o consumidor informado sobre essa 
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tendência é de extrema importância, pois permite que essa idéia possa ser trabalhada 

alcançando grandes resultados no país como ocorre no exterior. Porém é preciso que se 

dê atenção a realidade desse produto no país. 

Para FONSECA, os consumidores de produtos orgânicos estão se ampliando no 

país, destacando-se uma variedade de mercado bastante promissor como se pode 

observar no seguinte parágrafo: 

Hoje, no mercado interno os pontos de comercialização englobam 

beneficiadores, distribuidores, lojas e restaurantes naturais, hotéis, feiras 

(específicas ou não), grandes e pequenos varejistas, centrais atacadistas, 

hospitais, além de entrega de cestas domiciliares. (p,1, 2008)  

Vale destacar que o produto natural muitas vezes pode estar assim nomeado, 

mas em muitos casos pode conter aditivos. Em termos conceituais tudo que vem da 

natureza é considerado natural, no entanto o produto orgânico trata-se de um segmento 

onde a presença de qualquer tipo de aditivos é nula. Essa singularidade precisa estar 

clara no mercado uma vez que os dois termos muitas vezes podem confundir o 

consumidor. 

 Por esse motivo que tais empresas precisam lutar contra essa desinformação, 

prever as ameaças e as oportunidades por intermédio dos dados que dispõem fazendo 

com que seu produto mesmo diante das adversidades do mercado possa responder as 

expectativas de seus consumidores e sanar suas dúvidas com base em informações 

seguras, como se pode observar na figura a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    

Fig. 2 Combatendo a desinformação 

Fonte: baseado em BESSON, POSSIN, 1996c, p. 105. 

PROJETO 

TECNOLÓGICO,

COMERCIAL  

OU OUTROS 

Encaram-se todas as 

hipóteses possíveis? 

Quais são as subvenções 

possíveis? 

Quais seriam os problemas 

de produção? 

Quem é que já evocou esse 

tipo de projeto? 

Qual poderá ser a reação dos 

utilizadores? 

Por que é que ainda não há 

nenhuma patente registrada ? 

Quais são as possibilidades 

de exploração? 

Quem podemos consultar? 

Quem é susceptível de 

investir neste tipo de 

projeto? 

Quais são as bases de dados 

interessantes? 

Existem informações sobre o 

assunto? 

Quem são os potenciais 

fornecedores? 

Quais seriam os obstáculos 

jurídicos e regulamentares? 

COMBATENDO A DESINFORMAÇÃO 
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 Com base em tais questionamentos, as empresas podem dispor de tempo e 

segurança na tomada de decisão, pois comportam todas as informações necessárias 

diante de um novo investimento ou projeto para a organização além de possibilitar a 

previsão de imprevistos que surgirem ao longo do tempo. Combatendo a desinformação 

existente no mercado que busca ofuscar muitas vezes a realidade existente, a 

organização pode analisar o que se passa com ela e com seu concorrente, fazendo com 

que o campo das informações desempenhe seu papel principal: análise.   
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2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 A pesquisa caracterizou-se como do tipo descritiva exploratória, de natureza 

qualitativa e foi baseada em uma empresa voltada para a produção de alimentos naturais  

no segmento orgânico na cidade de Manaus e foi dividida em duas etapas: a primeira 

que consistiu no levantamento e estudo do referencial teórico bem como a busca pelos 

sujeitos da pesquisa com aplicação de questionário – estruturado com perguntas abertas 

e fechadas – que objetivava obter dados para a pesquisa. O instrumento utilizado foi 

elaborado por pesquisadores de diversas universidades brasileiras como: Universidade 

Federal do Amazonas (UFAM), Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), 

Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), Pontifícia Universidade Católica de 

Campinas e Universidade Estadual Julio de Mesquita Filho (UNESP), campus Marília. 

 O universo da pesquisa buscou identificar as empresas de produtos orgânicos na 

cidade de Manaus nos seguintes órgãos: Relação Anual de Informações Sociais – RAIS, 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, Superintendência da Zona Franca 

de Manaus - SUFRAMA e Serviço Brasileiro de Apoio ás Micro e Pequenas Empresas 

– SEBRAE e Depto. de Ciências Agrárias da UFAM, e a amostra se fixou em uma 

empresa do segmento de alimentos orgânicos. Dessa forma a pesquisa buscou fazer uma 

análise qualitativa por meio do método de análise do discurso e foi usado como 

instrumento de coleta um formulário com perguntas e entrevista.  

 Esse instrumento de coleta foi elaborado com 25 questões que também serviram 

para entrevista e tratava-se de um questionário com perguntas abertas e fechadas 

(ANEXO 2) que era aplicado após explanação sobre a pesquisa e apresentação da carta 

de consentimento para pesquisa (ANEXO 1). Com esse procedimento era realizada a 

pesquisa de campo, a coleta de dados com observação e principalmente buscando 

identificar as atividades realizadas pela empresa.  

 Durante o processo de coleta de dados, as empresas encontradas nas bases de 

dados foram contatadas inicialmente via e-mail para participação na pesquisa ao que 

nenhuma respondeu. 

 O passo seguinte foi entrar em contato por telefone com as empresas que mais se 

enquadravam no perfil para marcar entrevista, ainda assim, muitas vezes a pessoa 

indicada pela empresa para responder o questionário não se encontrava ou estava muito 

ocupada o que dificultava a aplicação do questionário. 
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 Em outros casos marcava-se a entrevista, dirigia-se ao local e durante a 

aplicação do questionário, se percebia que a empresa não atendia aos requisitos 

necessários para se enquadrar no universo de orgânicos por utilizar aditivos químicos 

em determinado momento do processo, levando ao descarte da informação. 

 Em uma das buscas pelo referencial teórico, entrou-se em contato com o Depto. 

De Ciências Agrárias da Universidade Federal do Amazonas que forneceu alguns dados 

acerca de produtos orgânicos como: e-mails, telefones e endereços e com isso foi 

possível estabelecer um canal de comunicação com o sujeito da pesquisa trabalhado 

desde então com a aplicação de questionário e entrevista, levando a pesquisa a um 

estudo de caso.  

 Após a aplicação do questionário, foi realizada a tabulação dos dados para 

posterior apresentação dos resultados e compreensão da realidade apresentada. Na 

análise desses resultados foi levado em consideração o contexto da empresa que 

algumas vezes não se enquadrava nas respostas.  
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CRONOGRAMA 

Nº Descrição 

2008 2009 

Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul 

1 
Levantamento e estudo do 

referencial teórico 
X X X X X X X X X X   

2 Seleção dos sujeitos  X X          

3 
Localização e contato com 

os sujeitos 
   X X        

4 Coleta de dados     X X X      

5 Tabulação dos dados       X X     

6 Analise dos dados        X X X   

7 
Elaboração da apresentação 

e do Relatório Parcial 
   X         

8 
Elaboração do Resumo e 

Relatório Final 
          X  

9 

 Preparação da 

Apresentação Final para o 

Congresso 

           X 
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3 ANALISE E APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

Segmento industrial  

O sujeito da pesquisa situa-se na cidade de Manaus e trabalha com a produção de frutas, 

especificamente laranjas e bananas orgânicas. Das empresas entrevistadas, esta foi a 

única que se enquadrou no perfil proposto pela pesquisa, por apresentar: 

 ۰preocupação com o meio ambiente; 

 ۰desenvolvimento sustentável; 

 ۰Ausência de uso de aditivos químicos  

Quantidade de funcionários  

A empresa conta com uma quantidade de 12 funcionários, caracterizando-a 

como microempresa, que trabalham 8 horas por dia, no entanto, segundo o sujeito, esse 

número já foi bem maior e diminuiu em virtude da poluição causada por uma empresa 

estrangeira ao lago que abastece a propriedade, gerando prejuízos incalculáveis a 

empresa. 

Acompanhamento do ambiente empresarial – mercado nacional  

Vale ressaltar que o sujeito da pesquisa desenvolve estudos com relação aos 

planos e intenções do mercado apenas de maneira ocasional, quando busca insumos ou 

para acompanhar o desenvolvimento dos fornecedores de matérias primas, sendo este 

aspecto o mais levantado nesse quesito. 

Freqüência do monitoramento do ambiente de negócios  

Segundo o sujeito, seu trabalho se preocupa em monitorar o ambiente de negócios, mas 

não tem um profissional específico para isso, no entanto, pontuou os seguintes aspectos: 

 Fornecedores de matérias primas: estes são contatados todos os dias e são 

informados sobre insumos e pedidos de clientes, nesse quesito a empresa tem uma 

parceria que já dura cerca de vinte anos, sendo tais fornecedores basicamente de adubo 

orgânico; 
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 Preferência dos clientes: a empresa acompanha de 2 a 5 vezes por semana, 

observando suas preferências, desenvolvimento e divulgação de seu produto que são 

comercializados principalmente em feiras da região; 

  Tendências do mercado nacional e internacional: esse acompanhamento é 

obtido mais por meio de jornais, revistas, sendo apenas superficial para entender o papel 

do concorrente; 

 Tendências Regionais: Esse vem sendo o aspecto mais relevante. A empresa 

vem tentando criar uma rede de negócios com  outros produtores locais, no entanto, isso 

ainda não foi possível por falta de uma rede de informações consistente, que possibilite 

a troca de experiências; 

 Economia nacional e internacional: isso se faz necessário para que ele possa 

projetar o negócio. Com esse acompanhamento é possível saber o momento certo de 

investir ou não. 

 Com isso é possível fazer com que a empresa possa interagir com o mercado. A 

empresa quando procura se estabelecer busca mercado e estabelecer domínio, mas para 

isso é preciso que as decisões sejam tomadas dentro da empresa e a partir disso 

expandir-se. 

Fontes de informação no ambiente de negócios 

 Para manter-se informada a empresa utiliza os seguintes suportes: 

 Contatos com colegas, subordinados, etc – esse monitoramento é feito 

diariamente, no início do trabalho e ao final a fim de acompanhar o desenvolvimento 

das atividades e análise das vendas. 

 Clipping de notícias de jornais – diariamente buscam-se informações sobre a 

economia da região nos jornais locais, mas desconhece um periódico ou uma fonte 

especializada que explore o assunto de forma satisfatória. 

 Memorandos e circulares internos – a empresa utiliza tais recursos menos de 

uma vez por mês, ficando a cargo do gestor a divulgação de informes relativos a 

empresa, uma vez que possui poucos funcionários, mas para fixar algumas ações recorre 

a esse recurso. 
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 Bases de dados internas – a empresa possui um cadastro de todos os clientes, 

levando a utilização desse cadastro como base de dados para contatar ou mesmo vender 

o seu produto. 

 Com relação ao volume de informações recebidas em determinados assuntos ou 

abordagens no ambiente empresarial, o nível dessa disseminação se apresentou 

adequado nos seguintes tópicos: 

 ۰ Contabilidade interna – quando se volta para a empresa em níveis econômicos; 

 ۰ Produção e operações – quando surgem novas descobertas sobre o meio; 

 ۰ Controle de qualidade – a fim de assegurar a procedência do alimento; 

 Já com relação ao pessoal e recursos humanos essas informações se 

apresentaram insuficientes, uma vez que os funcionários existentes já realizam o 

trabalho não necessitando de maiores informações. 

 Também com relação ao volume, mas voltado a assuntos de ordem geral, os 

seguintes itens foram considerados adequados: 

 ۰ Tendências do mercado nacional – A empresa tem buscado participar de 

palestras, mas considera que tais eventos ainda ocorrem poucas vezes, por isso recorre 

aos jornais e revistas para manter-se informado ao que considera satisfatório as 

informações que obtém; 

 ۰ Crescimento econômico nacional – é acompanhado pelos jornais locais, pelas 

notícias da TV e revistas; 

 ۰ Desenvolvimento nas tecnologias de produção, computação, informação e da 

comunicação, áreas científicas relacionadas aos negócios da empresa – nesse item a 

empresa conhece, acompanha tais tecnologias no entanto raramente faz uso delas, 

apenas em casos extremos, mas considera necessário a presença desses mecanismos nas 

empresas;  

۰ Preservação ambiental – este tem sido um dos objetivos da empresa, divulgar 

essa idéia e para isso as informações que recebe acerca desse assunto considera 

satisfatória;  
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۰ Desenvolvimento sustentável – como o próprio produto comercializado pela 

empresa já vende uma idéia de qualidade voltado para a realidade amazônica, pois 

trabalha essa idéia de desenvolvimento sustentável entre seus funcionários, tem-se 

buscado por meio de revistas e jornais informações consideradas relevantes para o meio, 

afirmando ser estas as duas fontes que dispõe;  

۰ Legislação e regulamentação governamental – geralmente a empresa recorre a 

base de dados da SUFRAMA, afirma ainda que esta é a instituição que mais procurou 

nos últimos cinco anos para obter informações acerca da legislação vigente;  

۰ Situação de fornecedores – nesse item tem-se buscado uma parceria, pois por 

meio do fornecedor a empresa também pode divulgar seus produtos, contando apenas 

com um fornecedor de matérias primas que no caso é o adubo orgânico, que sempre 

busca repassar informações sobre o mercado. 

۰Eventos, feiras e encontros profissionais – a empresa informou que recebe 

muitos convites para participação em feiras e que sempre que possível comparece para 

divulgar seu produto. Mas acredita que o produto orgânico necessita ser mais divulgado 

em toda região pois atualmente isso não vem acontecendo. 

Tecnologias da informação 

 Com relação a esse tópico, o sujeito da pesquisa concorda que a empresa 

acompanha sistematicamente o desenvolvimento tecnológico de sua área de atuação, 

bem como faz previsões a respeito de eventos e tendências do ambiente externo que 

possam vir a influenciar o seu desenvolvimento futuro. 

 Nesse caso utiliza o seguinte recurso tecnológico: 

 ۰ Bases de dados comercias buscando atualizar-se acerca de seus concorrentes 

para então poder desenvolver as melhores formas de divulgação de seu produto. 

 Outros suportes também poderiam ser utilizados como: bibliotecas, sites 

especializados, etc. No entanto o sujeito não dispõe de tempo suficiente para esse 

trabalho, ocasionando na perda do fluxo informacional.  

Profissionais qualificados para busca e tratamento da informação 

 Nesse aspecto a empresa não possui uma política para adequação de informação, 

logo não considera necessário a presença de um profissional para atuar na área o que 
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demonstra uma escassez de conhecimento acerca da obtenção de informações sobre o 

ambiente organizacional. Considera ainda que tal atividade pode ser desenvolvida pelo 

próprio gestor que conhece a realidade da empresa. 

 Nesse sentido, o profissional que se responsabiliza pela busca e obtenção, 

tratamento e distribuição da informação é o próprio gestor, por isso a empresa não 

apresenta um perfil de profissional específico para a busca de informação. 

Definição das informações para a empresa e seu armazenamento 

 O sujeito da pesquisa afirma ter bem definida em mente as informações mais 

necessárias para melhorar o desempenho da empresa e destaca dentre as principais o 

acompanhamento do mercado de produtos orgânico, os fornecedores mais baratos, 

informações que considera básicas para sua empresa.  

 Das informações que são coletadas, infelizmente estas não possuem um processo 

adequado para armazenamento, o que evidência o desconhecimento da empresa em 

relação a informação como fator de decisão. 

 No geral as medidas adotadas precisam ser melhor trabalhadas, uma vez que ao 

se disponibilizar tempo no processo de construção da informação como algo 

competitivo, a empresa pode usar essa ferramenta a seu favor para ganhar tempo. 

Inovações e patentes 

 A empresa pesquisada tem introduzido e buscado inovações continuamente. Dos 

produtos que considera novos, destaca a produção de bananas e laranjas com técnicas 

próprias, além do adubo. Essas técnicas foram desenvolvidas por meio de experiências e 

observação após várias tentativas como cruzamento de sementes e insumos, sempre 

utilizando matéria prima natural. 

 Essas inovações forma desenvolvidas pela própria empresa o que demonstra sua 

capacidade de utilização de informações mesmo que ainda de maneira esporádica, mas 

buscando acompanhar as mudanças do mercado. 

 No entanto, mesmo com essa capacidade de criação o sujeito da pesquisa nunca 

submeteu pedidos de patentes por considerar tal iniciativa desnecessária e cara, nunca 

tendo se interessado por tal iniciativa por considerá-la demorada e inacessível. Isso 

revela seu desconhecimento com relação a importância das patentes para o 

desenvolvimento e contribuição tecnológica no país.  
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Parcerias 

 A empresa pesquisada já participou uma vez de projetos de pesquisa com uma 

empresa do setor privado e considerou importante essa parceria, mas atualmente 

desconhece as empresas e instituições que incentivam tal atividade. Isso denota que 

devido a esse desconhecimento a empresa tem deixado de participar de grandes 

interações, indicando também a pouca atividade com universidades e outros segmentos. 

  A implantação é importante mas também é necessário acompanhar as empresas, 

principalmente porque estas precisam se conscientizar das importância das parcerias, 

não apenas com fins financeiros, mas principalmente para o desenvolvimento de suas 

técnicas e inovações. 

    

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 28 

 

Conclusão 

As organizações atualmente precisam estar atentas as mudanças que ocorrem no 

mundo para que possam sobreviver a essa realidade altamente competitiva. Em qualquer 

organização, mais do que saber analisar dados quantitativos e qualitativos é também 

importante saber analisar contextos, estar atento a tudo que se passa ao redor. A 

inteligência competitiva fornece com o passar do tempo, a capacidade de observação e 

de comprometimento com a realidade, permitindo que o gestor possa identificar os erros 

e buscar soluções por meio de fontes seguras que quando bem trabalhadas são garantias 

de retorno que conduzem a um trabalho satisfatório. 

Durante a pesquisa observou-se que o sujeito da pesquisa não tem dado a devida 

atenção a tais mudanças. Nisso acaba por perder terreno, oportunidades e até mesmo 

investimentos, pois não é capaz de decodificar os sinais enviados por meio da 

informação. Esse quadro não é entendido de forma clara o que não permite uma geração 

de perspectivas para uma mudança na forma de conceber as ações e encarar o mercado.  

Isso também se dá pelo fato de a empresa não possuir o investimento necessário 

e por este ser um ramo em fraco andamento na região. Pouco se sabe sobre essa 

realidade, tanto que as dificuldades existentes para encontrar uma empresa que se 

adequasse ao perfil foram inúmeras. 

Há também a falta de uma rede de informação que possibilite de fato que esse 

segmento seja expandido, principalmente porque para que as empresas possam investir 

é necessário um conhecimento prévio sobre determinado assunto e é necessário que tais 

informações sejam de origem confiável, daí a necessidade da criação de uma rede de 

informação baseada nos produtos orgânicos e sua realidade na região.  

Durante o processo da pesquisa, vários problemas forma identificados, dentre os 

quais pode-se destacar: 

 ۰Inexistência de um banco de dados com informações acerca da realidade do 

produto orgânico na cidade de Manaus; 

 ۰Falta de controle de informações→ não há troca de informação entre as 

empresas existentes e estas, por sua vez, não fornecem dados atualizados sobre suas 

atividades. Das empresas pesquisadas, observou-se que apenas uma respondia aos 

requisitos necessários para classificação como orgânico; 
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 Dados desencontrados→ Muitas vezes o pesquisador é indicado a um local mas 

se depara com o despreparo acerca do assunto por parte dos sujeitos. No caso do 

produto orgânico, muitas vezes se chegava ao local indicado, mas constatava-se que este 

trabalhava o produto natural mas não totalmente orgânico. 

 ۰Demora na entrega dos formulários→ quando se conseguia contactar a 

empresa, esta muitas vezes acabava atrasando a entrega do formulário preenchido; 

 ۰Falta de compreensão do questionário→ por não estarem familiarizados com os 

termos usados, muitas vezes o sujeito não respondia as questões, o que muitas vezes 

necessitava da presença do pesquisador; 

 ۰Escassez do universo da pesquisa→ na cidade de Manaus a cultura do produto 

orgânico ainda é incipiente. Poucas são as empresas que trabalham com tal produto em 

todo Estado. 

 ۰Dificuldade de deslocamento→ Geralmente as empresas que trabalham com 

produtos naturais orgânicos, localizam-se em locais distantes da cidade.  

Diante das inúmeras dificuldades enfrentadas pelos pesquisados apresenta-se as 

seguintes iniciativas que podem ser tomadas a fim de tornar tal segmento mais 

competitivo e inovador para o mercado: 

۰ Desenvolvimento de um banco de dados consistente com informações sobre a 

realidade e empresas do segmento de orgânicos: isso possibilitaria a troca de 

informações entre empresas e possíveis clientes; 

۰ Criação de um setor dentro das universidades voltado para o estudo e 

monitoramento das atividades desenvolvidas pelos agricultores que almejam inovações 

em seus produtos: isso proporcionaria um melhor aproveitamento das  empresas e 

serviria como incentivo para produção de produtos de qualidade;  

۰ Maior incentivo do Governo na região: a maior divulgação de técnicas de 

cultivo orgânico permitiria que os agricultores utilizassem seus próprios recursos sem 

precisar recorrer a outros meios de ampliação da produção como o empréstimo;   

Tais iniciativas quando realizadas em conjunto podem alterar a realidade 

apresentada hoje na cidade de Manaus, onde o mercado de orgânico não vem recebendo 
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a devida atenção. Implementação é importante, mas apoio também é fundamental, 

principalmente por esta ser uma tendência que a cada dia vem crescendo no país e seu 

mercado ser bastante promissor. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS 

INSTITUTO DE CIENCIAS HUMANAS E LETRAS 

DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECONOMIA 

Núcleo de Estudo e Pesquisa em Ciência da Informação 

 

Manaus, 16 de fevereiro de 2009 

 

Prezados Senhores, 

 Ao cumprimentá-lo(a), venho mui respeitosamente, solicitar de Vossa 

Senhoria a colaboração, no que tange ao preenchimento do instrumento de 

coleta de dados e o Termo de Consentimento Livre e Esclarecimento, do 

projeto de pesquisa intitulado Diagnóstico de uso da inteligência competitiva 

em empresas brasileiras de produtos naturais. 

 É oportuno neste momento esclarecer que esta pesquisa, que acontece 

em âmbito nacional, tem como objetivo analisar como as empresas de produtos 

naturais obtêm e utilizam informações sobre o seu ambiente organizacional, 

sendo sua empresa identificada através das bases de dados disponibilizadas 

pelo IBGE. 

 Espera-se que as informações analisadas contribuam com a 

implantação de projetos bioindustriais, uma vez que para o estabelecimento de 

metas de desenvolvimento científico e tecnológico, tornam-se necessários a 

identificação de espaços, nichos e oportunidades só perceptíveis quando 

estudadas, assim como são validadas a partir do uso de metodologias 

adequadas. 

 Certa de contar com seu apoio para incentivar a adoção do uso da 

inteligência competitiva nas empresas brasileiras que trabalham com produtos 

naturais, de forma a facilitar o processo de tomada de decisão, bem como as 

mantenham competitivas e inovadoras, apresento-lho meus votos de estima e 

apreço. 

 Cordialmente, 

 

Profª Drª Célia Regina Simonetti Barbalho 

Coordenadora Nacional da Pesquisa 

ANEXO 1 
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Universidade Federal do Amazonas 
Instituto de Ciências Humanas e Letras 
Departamento de Biblioteconomia 
Núcleo de Estudo e Pesquisa em Ciência da Informação 

 
 

PESQUISA SOBRE O USO DA INTELIGÊNCIA COMPETITIVA 
EM EMPRESAS BRASILEIRAS DE PRODUTOS NATURAIS 

 
 

1. Em que CIDADE e UNIDADE DA FEDERAÇÃO fica a sede da sua empresa? 
 
 
 
2. Em qual(is) SEGMENTO(S) da área de PRODUTOS NATURAIS a sua empresa atua? 

Fabricação de artigos de perfumaria e cosméticos 

Fabricação de medicamentos para uso humano 

Fabricação de produtos farmoquímicos 

Produção de sucos de frutas e de legumes 

Processamento, preservação e produção de conservas de frutas 

Preparação de produtos dietéticos, alimentos para crianças 

Fabricação, retificação, homogeneização e mistura de aguardentes 

Moagem de trigo e fabricação de derivados 

Beneficiamento de arroz e fabricação de produtos do arroz 

Fabricação de farinha de milho e derivados 

Beneficiamento, moagem e preparação de outros produtos de origem vegetal 

Outra (favor especificar): ________________ 
 
3. Quantos FUNCIONÁRIOS trabalham na sua empresa? 
 

menos de 20  

de 20 a 49  

de 50 a 99  

de 100 a 199  

de 200 a 499  

500 ou mais  
 
 
 
 
4. Em que medida a empresa acompanha os PLANOS E INTENÇÕES dos seguintes 
atores do ambiente de negócios? 

ANEXO 2 
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Atores/Ambiente 
Acompanha 

continuamente 
Acompanha 

ocasionalmente 
Não 

acompanha 

Não sei / 
não se 
aplica 

Concorrentes do mercado 
nacional     

Concorrentes do mercado 
internacional     

Acionistas 
    

Fornecedores de matérias 
primas     

Fornecedores de 
máquinas e equipamentos     

Distribuidores 
    

Outro 1 (favor 
especificar): 

 
    

Outro 2 (favor 
especificar): 

 
    

 
 
5. Com que FREQÜÊNCIA você monitora as TENDÊNCIAS do AMBIENTE DE NEGÓCIOS 
abaixo indicadas? 
 

Tendências 
Diária-
mente 

De 2 a 5 
vezes por 
semana 

Semanal-
mente 

Mensal-
mente 

Menos de 1 
vez por mês 

Não sei / não 
se aplica 

Preferências dos clientes 
      

Ações dos concorrentes 
      

Ações dos fornecedores de 
matérias primas       

Tendências do mercado nacional 
      

Mudanças na legislação 
      

Tendências do mercado 
internacional       

Inovações da área de produtos 
naturais       

Inovações no campo da 
computação e telecomunicações       

Tendências econômicas regionais 
      

Tendências econômicas 
nacionais       

Tendências econômicas 
internacionais 
Tendências sócio-econômicas 

      

Outro 1 (favor especificar): 

 
      

Outro 2 (favor especificar): 
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6 Com que FREQÜÊNCIA você usa FONTES DE INFORMAÇÃO abaixo para monitorar a 
TENDÊNCIAS do AMBIENTE DE NEGÓCIOS? 
 

 Fontes de Informação 
Diária-
mente 

De 2 a 5 
vezes por 
semana 

Semanal-
mente 

Mensal-
mente 

Menos de 1 
vez por mês 

Não sei / não 
se aplica 

Contatos pessoais com colegas, 
subordinados, etc.       

Clipping de notícias de jornais 
      

Memorandos e circulares internos 
      

Intranet 
      

Grupos de discussão on-line 
internos       

Bases de dados internas 
      

Biblioteca / centro de 
documentação       

Outro 1 (favor especificar): 

 
      

Outro 2 (favor especificar): 

 
      

 
7. O VOLUME de informações que você recebe a respeito dos assuntos abaixo, relativos 
ao AMBIENTE EMPRESARIAL INTERNO, é EXCESSIVO, ADEQUADO ou INSUFICIENTE? 
  

 Assuntos/Temas Excessivo Adequado Insuficiente 
Não sei informar/ 

 não se aplica 

Contabilidade interna 
    

Produção/ operações 
    

Controle da Qualidade 
    

Pessoal/ recursos humanos 
    

Normas / especificações 
técnicas     

Outro 1 (favor informar): 

 
    

Outro 2 (favor informar): 

 
    

 
 
8. O VOLUME de informações que você recebe a respeito dos assuntos abaixo é 
EXCESSIVO, ADEQUADO ou INSUFICIENTE? 
 

 Assuntos/Temas Excessivo Adequado Insuficiente 
Não sei / não se 

aplica 

Tendências do mercado nacional 
    

Tendências do mercado 
internacional     

Crescimento econômico nacional 
    

Crescimento econômico 
internacional     

Desenvolvimentos nas 
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tecnologias de produção 

Desenvolvimentos nas 
tecnologias da computação 
informação e da comunicação 

    

Desenvolvimentos em áreas 
científicas relacionadas ao 
negócio da empresa 

    

Preservação ambiental / 
desenvolvimento sustentável     

Legislação / regulamentação 
governamental     

Situação dos fornecedores 
    

Situação dos concorrentes 
    

Situação dos parceiros / 
colaboradores     

Disponibilidade de profissionais 
qualificados no mercado de 
trabalho 

    

Eventos / feiras / encontros 
profissionais     

Literatura científica 
    

Outro 1 (favor especificar): 

 
    

Outro 2 (favor especificar): 

 
    

 
9. Por favor, indique o seu grau de CONCORDÂNCIA com as seguintes afirmativas: 
 

 Afirmativas 
Concordo 

plenamente 
Concordo 

Não 
concordo 

nem 
discordo 

Discordo 
Discordo 

totalmente 
Não sei / não 

de aplica 

A empresa acompanha 
sistematicamente as ações de 
seus concorrentes 

      

A empresa acompanha 
sistematicamente o 
desenvolvimento tecnológico 
em suas áreas de atuação 

      

A empresa faz previsões a 
respeito de eventos e 
tendências do ambiente 
externo que possam vir a 
influenciar o seu 
desenvolvimento futuro 

      

 
10. Indique quais, dentre os recursos de TECNOLOGIA da INFORMAÇÃO abaixo, são 
utilizados pela sua empresa: 
 

Tecnologias de Informação 
A empresa 

utiliza 
A empresa não utiliza 

Não sei informar/ 
 não se aplica 

Bases de dados comerciais 
   

Bases de dados de patentes 
   

Software de mineração de dados (data 
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mining) 

Software de business intelligence 
   

OnLine Analytical Processing (OLAP) 
   

Outro (favor informar): 

 
   

 
11. Indique as FERRAMENTAS ou PROCEDIMENTOS organizacionais, abaixo indicados, 
que são utilizados na sua empresa. 
 

 Ferramentas/Procedimentos A empresa utiliza A empresa não utiliza 
Não sei informar / 

não se aplica 

EIS (Executive Information System) 
   

EDI (Electronic Data Interchange) 
   

Customer Relationship Management 
(CRM)    

Gestão de Workflow 
   

Intranet / Portal Corporativo 
   

Extranet 
   

CAD/CAM 
   

Contas a pagar / contas a receber 
   

Controle de estoques 
   

Logística / distribuição 
   

Governança corporativa 
   

Outro (favor indicar): 

 
   

 
12. Na sua empresa existe(m) PROFISSIONAL(IS) responsável(is) pela BUSCA de 
informações a respeito do ambiente externo (clientes, fornecedores, concorrentes, 
legislação, tecnologia, etc)? 

Sim  

Não  

Não sei informar 
 
 
13. Em caso afirmativo, qual o PERFIL desse(s) profissional(is)? 
 
 
 
 
 
14. Na sua empresa, existe SETOR ou PROFISSIONAL(IS) RESPONSÁVEL(IS) pela 
organização e distribuição de informações internas (normas e regulamentos, recursos 
humanos, contabilidade, finanças, etc.)? 

Sim  

Não 

 Não sei informar  
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15. Se existe tal SETOR, qual é ele? 

 
 
16. Se existe tal PROFISSIONAL, qual é o seu PERFIL?  
 
 
 
 
 
 
 
17. Na sua empresa existe uma DEFINIÇÃO FORMAL a respeito de QUAIS 

INFORMAÇÕES a respeito do ambiente externo precisam ser coletadas?* 

Sim 

Não 

Não sei informar 
 
18. Essas informações são ARMAZENADAS de forma a permitir sua posterior 

RECUPERAÇÃO?*  

Sim  

Não  

Não sei informar 
 
19. A sua empresa já introduziu no mercado algum PRODUTO NOVO ou 

significativamente aprimorado?*  

Sim  

Não  

Não sei informar  
 
20. Em caso afirmativo, esta INOVAÇÃO foi desenvolvida: 

Pela minha própria empresa  

Pelo grupo empresarial ao qual a empresa pertence  

Pela empresa em colaboração com outras empresas  

Outro (especifique): 

Não sei informar  
 
21. A sua empresa já submeteu PEDIDOS de PATENTES para proteger invenções ou 

inovações?*  

Sim  

Não  

Não sei informar 
 
22. Em caso afirmativo, o pedido foi submetido: 
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Pela própria empresa  

Pelo grupo ao qual a empresa pertence  

Pela empresa em cooperação com outras organizações  

Outro (favor especificar): 
 
23. A sua empresa participa de PROJETOS DE INOVAÇÃO em parceria com outras 
empresas ou organizações? 

Sim  

Não  

Não sei informar  
 
24. Em caso afirmativo, com que tipo de organização? (marque todas as que se 
aplicarem) 

Universidades  

Institutos de pesquisa  

Cooperativas  

Concorrentes  

Fornecedores  

Exportadoras  

Importadoras 

Empresas de outro ramo de atividade 

Outra(s) (favor especificar): 
 
 
 
 
25. Utilize o espaço abaixo para fazer os comentários e/ou observações que você julgar 
convenientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOMOS MUITO GRATOS POR SUA PARTICIPAÇÃO! 

 

 

 

 
 


