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RESUMO 

 

Objetiva analisar como as empresas de produtos agrícolas naturais ou produtos 

orgânicos da cidade de Manaus obtêm e utilizam informações sobre o seu ambiente 

organizacional e competitivo. Para tanto, pretende caracterizar o referido mercado e 

verificar métodos de gestão empresarial utilizados na obtenção de informações a 

respeito de seu ambiente. A revisão de literatura aponta temas relacionados à 

gestão da informação, Inteligência Competitiva e Produtos Orgânicos, considerados 

pontos importantes na concepção deste estudo. Foi delineado como corpus da 

pesquisa, uma empresa de insumos orgânicos que atua na cidade de Manaus, 

identificada como pequena empresa ou empresa familiar. Os dados obtidos na 

coleta foram analisados com base no método estudo de caso, qualitativos quanto a 

sua natureza, tendo por apoio à análise dos dados aferidos, os métodos de análise 

do discurso. Resultado disto, verificou-se a escassa utilização da Inteligência 

Organizacional nas empresas agrícolas naturais de Manaus, visto que, elas existem 

em número reduzido e com características próprias do tipo de empresa familiar.  

 

Palavras-chave: Inteligência Competitiva; Gestão da Informação; Produtos 

Orgânicos; Produtos Agrícolas Naturais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Nós não vivemos mais na era 

da informação. Nós vivemos na era da 

Inteligência.” 

Larry Kahaner
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1 INTRODUÇÃO 
 

O mundo globalizado, fruto da evolução da tecnológica da informação e 

comunicação exige das empresas e organizações, um esforço maior no 

gerenciamento da informação para sobreviver e destacar-se no ambiente 

competitivo de hoje. 

Nesse sentido, o emprego da inteligência organizacional vislumbra-se como 

um alicerce sólido no confronto às ameaças da concorrência, corrigindo os erros 

internos, maximizando os pontos fortes, auxiliando nas decisões a serem tomadas e 

construindo estratégias que melhorem o desempenho das empresas.   

As mudanças propostas pela atual Sociedade da Informação colocam a 

“informação” como insumo indispensável em todo tipo de processo administrativo e 

produtivo, revertendo o panorama de épocas passadas onde as empresas eram 

valorizadas pelo seu patrimônio físico e humano.   

De acordo com Mc Gee e Prusak (2004, p.23) 
 

Nos últimos 25 anos, o mundo dos negócios passou por uma transição de uma 

economia industrial para uma economia de informação, um ambiente onde a 

informação aciona a criação de riquezas e prosperidade, e onde as empresas 

habituadas a vencerem pelo tamanho estão perdendo terreno para concorrentes mais 

ágeis no uso da informação. 

 

Desta forma, segundo os autores, as empresas devem adequar-se a agilidade 

e diversidade com que as informações transitam no ambiente empresarial, em caso 

contrário, elas serão passíveis de serem ultrapassadas pela concorrência.   

No entanto, ante a complexidade e imprevisibilidade dos negócios faz-se 

necessário uma metodologia eficiente para uso e gerenciamento da informação para 

atingir as metas desejadas pela organização. A Gestão do Conhecimento e a 

Inteligência Competitiva se apresentam como ferramentas válidas no gerenciamento 

e compartilhamento das informações disponíveis na empresa, com o objetivo de 

traduzi-las em vantagens no campo dos negócios. 

Segundo Davenport; Prusak (1998 apud TAVARES; ZEVE, 2007, p.1): “A 

única vantagem sustentável que uma empresa tem é aquilo que ela coletivamente 

sabe, a eficiência com que ela usa o que sabe e a prontidão com que ela adquire e 

usa novos conhecimentos”. 

Diante o exposto, infere-se que não é suficiente deter a posse da informação 

para obter vantagens em relação à concorrência, é necessário, portanto, coletar, 

analisar e disponibilizar com rapidez estas informações com o objetivo de agregar 
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valor e transformar em inteligência estes conhecimentos, gerando desta forma, 

benefícios à organização.   

Fica claro, portanto, a importância da estratégia a ser empregada na 

utilização da informação, para obter conhecimentos, que possam auxiliar os 

membros da inteligência organizacional, no propósito de tomar decisões que, 

originem benefícios sustentáveis à empresa.   

Dentro deste contexto de mudanças e novas oportunidades, a agricultura 

natural e orgânica aparece como um nicho potencialmente promissor, tendo em 

conta, as riquezas naturais e a biodiversidade existentes no Brasil e, em especial, no 

Amazonas. Empresas pertencentes aos países desenvolvidos e que trabalham 

nesta área de produtos naturais e orgânicos (Fitoterápicos, biocosméticos, alimentos 

e produtos agrícolas) estão obtendo lucros cada vez maiores no mercado mundial. 

No entanto, no Brasil, as empresas que atuam nesta área, ainda são 

insignificantes quanto ao número e propósito de investimentos, tendo em conta o 

potencial contido nas suas riquezas e as possibilidades de atingir novos mercados. 

Diante deste quadro nacional, se faz necessário uma análise mais detalhada 

para saber, por um lado, os “motivos” pelos quais as indústrias de produtos naturais 

não atingiram números expressivos quanto empresas que trabalham neste ramo da 

agricultura orgânica e pelo outro lado, “como” estas empresas utilizam a inteligência 

organizacional como ferramenta estratégica para afirmar-se e sobressair-se dentro 

do mercado regional, nacional e internacional.   

Preocupado com este cenário, o Núcleo de Estudo e Pesquisa em Ciência da 

Informação (NEPCI) da Universidade Federal do Amazonas instituiu e coordena uma 

rede de pesquisadores que englobam mais duas universidades do país, a saber: 

Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP/Marília) e 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) que pretende analisar como as 

empresas de produtos naturais obtêm e utilizam informações a respeito de seu 

ambiente organizacional.  

Sendo assim e diante a inexistência de empresas que trabalhem com 

agricultura orgânica nos seguimentos de produção de sementes e defensivos 

naturais, esta pesquisa concentrou-se na coleta, análise e interpretação de dados 

referentes às empresas que trabalham com fertilizantes naturais ou compostos 

orgânicos dentro do ambiente de Manaus, com objetivo de conhecer de forma mais 

clara a utilização da inteligência organizacional por parte destas, contribuindo assim 
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na formulação de estratégias que auxiliem na sustentabilidade e maior 

desenvolvimento dos produtores e empresários de produtos agrícolas orgânicos no 

mercado nacional e regional. 
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2  OBJETIVOS 

Geral  

Analisar como as empresas de produtos naturais do setor de produtos 

agrícolas da cidade de Manaus obtêm e utilizam informações sobre o seu ambiente 

organizacional.  

Específicos  

1. Verificar os métodos de gestão empresarial empregados na cadeia de 

produtos naturais no segmento de produtos agrícolas;  

2. Identificar os processos pelos quais as empresas do segmento de 

produtos agrícolas naturais obtêm informações a respeito de seu 

ambiente;  

3. Identificar modelos, métodos e técnicas de inteligência competitiva 

utilizados pelos gestores de empresas de produtos naturais no 

segmento de produtos agrícolas; 

4. Analisar as fontes de informação utilizadas que gerem eficiência e 

eficácia durante o processo decisório nas empresas do segmento de 

produtos agrícolas naturais. 
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 3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

A humanidade desde os seus primórdios dividiu e disputou junto com as 

outras espécies a obtenção dos recursos (alimentos, água e refúgio) que o meio lhe 

oferecia, sobrevivendo assim, da melhor forma às ameaças propostas pelas forças 

da natureza. Estas experiências adquiridas foram acumulando-se sendo transferidas 

de geração a geração por meio de informações que, por força da necessidade, 

deram origem à linguagem e outras representações simbólicas.  

Logo após, o homem procurou organizar-se em grupos para melhor 

aproveitamento dos conhecimentos adquiridos originando os primeiros escalões 

hierárquicos, como assim também, a divisão das funções dentro da comunidade.  

Outro passo essencial fruto de informações e conhecimentos assimilados, foi 

a criação das primeiras ferramentas que possibilitaram a aplicação de técnicas 

agrícolas, originando processos de planejamento que, a partir do aproveitando de 

elementos da natureza deram mais autonomia na prática de suprir as necessidades 

básicas do homem, ate então, dependentes das técnicas fortuitas da caça e da 

pesca.  

Com a Revolução Industrial o conjunto de informações e conhecimentos 

acumulados, deram origem a novas tecnologias. As máquinas começaram a 

suplantar a mão de obra do homem e o aumento no processo produtivo mudou 

substancialmente as relações econômicas, sociais e culturais na sociedade. 

Como conseqüência destas mudanças, a informação passou a ter maior 

importância na elaboração de inovações científicas, essenciais para satisfazer as 

necessidades da indústria e comércio da época.   

Posteriormente, após o término da guerra fria os avanços nas tecnologias da 

informação e comunicação culminaram com o surgimento da chamada Sociedade 

da Informação, transformando de vez os procedimentos na ciência, na tecnologia, na 

administração das empresas, nos processos produtivos e na relação do homem com 

o meio ambiente. 

Pode-se inferir, portanto, que nesse processo evolutivo do homem a 

informação interveio como elemento formador, propulsor de mudanças e fator 

indispensável na obtenção dos seus objetivos. Na atualidade ela é fundamento e 
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insumo principal, utilizada como peça essencial nos ambientes da ciência, indústria 

e comércio.  

Segundo Mc Gee e Prusak (2004, p. 23) “A informação não se limita a dados 

coletados; na verdade informação são dados coletados, organizados, ordenados, 

aos quais são atribuídos significados e contexto. Informação deve informar, 

enquanto os dados absolutamente não tem essa missão”. 

Ao invés dos dados, a informação carrega em si, características de significado 

que a torna essencial na aquisição de conhecimento, primeiro passo do 

gerenciamento da informação na recuperação de informações relevantes que, 

posteriormente, o corpo gerencial da empresa traduzirá em planos estratégicos e 

tomada de decisões acordes à situação interna da organização e ao ambiente 

externo a ela.  

Reafirmando este conceito Mc Gee e Prusak (2004, p. 24) acrescentam que, 

para que os dados se tornem úteis como informação a uma pessoa encarregada do 

processo decisório é preciso que   sejam  apresentados  de  tal  forma, que essa 

pessoa possa relacioná-los e atuar sobre eles.  

Os autores destacam nesta definição que, a informação como dado que 

comporta sentido deve estar contextualizada convenientemente, para poder ser 

relacionada de acordo aos fins pelos quais foi requisitada. 

Devido a seu valor e interdisciplinaridade no campo do conhecimento, a 

informação, para melhor estudo e execução, deu origem a Ciência da Informação, 

ciência que contém entre seus objetos de estudo, áreas do conhecimento, tais 

como, a Gestão da Informação e a Inteligência Organizacional, que serão 

explanadas no decurso deste trabalho. 

 

3.1  GESTÃO DA INFORMAÇÃO 

 

No atual ambiente empresarial, configurado por contínuas mudanças 

organizacionais e de mercado, como também, por uma acirrada concorrência que 

requer cada vez mais de agilidade, precisão e eficiência na escolha das ações a 

serem executadas, a gestão da informação se apresenta, como real subsidiária no 

processo de coleta, análise e distribuição de informações relevantes, para os 

agentes responsáveis na tomada de decisões de uma empresa. 
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Neste sentido, Braga (2004 apud GATO et al, 2004, p.84) afirma que a [...] 

gestão da informação é a habilidade de selecionar, de um conjunto de informação 

disponível, aquela relevante e pertinente para uma tomada de decisão. 

Thompson e Strickland III (2000 apud MORAES; ESCRIVÃO FILHO, 2006) 
acrescenta: 

 
[...] A obtenção de informações acuradas é essencial para a ação, todas as 
empresas precisam dispor de um sistema que colete e transmita 
informações precisas, a fim de que seus membros sejam capazes de 
monitorar o progresso e executar ações corretivas em tempo hábil.  
 

Diante o exposto, pode-se afirmar que, a atividade relacionada a gestão da 

informação implica no tratamento e filtragem das informações dentro da massa 

documental existente, visando extrair somente o material relevante de acordo ao 

interesse dos membros de uma empresa.  

Para melhor entendimento do processo da gestão da informação, Davenport, 

(2002), dividiu-a em diferentes etapas, conforme ilustra a figura 1:  

  

             Realimentação 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Processo de gerenciamento da informação 
Fonte: Davenport (2002, apud MORAES; ESCRIVÃO FILHO, 2006, p. 126). 
 
 

      As etapas do processo de gerenciamento acima expostas, podem ser 

sintetizadas da seguinte forma: 

 

  Determinação da necessidade de informação: envolve a identificação das 

necessidades informacionais por parte dos usuários, bem como a 

compreensão das fontes, as suas características, fluxos e relevância; 

 Obtenção: refere-se as atividades relacionadas à coleta de dados; 

 Processamento: compreende atividades de classificação e armazenamento, 

visando eficiência no momento do acesso dados e informações de valor; 

DETERMINAÇÃO 
DA NECESSIDADE 

DE INFORMAÇÃO 

OBTENÇÃO PROCESSAMENTO DISTRIBUIÇÃO UTILIZAÇÃO 

      CLASSIFICAÇÃO 

      ARMAZENAMENTO 
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 Utilização: refere-se a utilização da informação por parte dos responsáveis 

na elaboração, execução e avaliação das estratégias a serem adotadas; 

Após o término da última etapa, o processo de gerenciamento da informação, 

por ter características cíclicas, é realimentado com novas demandas informacionais, 

reiniciando-se o processo.  

Considerando o exposto na figura 1 pode-se inferir que o processo de 

gerenciamento da informação é constituído de etapas bem delineadas e intimamente 

relacionadas, alimentando o processo a medida que elas são executadas.  

Contudo, neste processo, a interpretação das informações faz a diferença 

enquanto agregação de valor à informação ou o que se denomina “dado imbuído de 

significado”. 

Neste sentido Rezende (2002, p. 8) destaca que: 
 

No âmbito estratégico-empresarial, a informação terá mais ou menos valor 
não só dependendo da sua aplicação, mas, principalmente, da maneira que  
for interpretada, gerando  novos conhecimentos  que  irão  agregar  valor  
ao negócio. A evolução da gestão da informação para algo mais amplo e 
complexo, que é a gestão do conhecimento, impacta e traz conseqüências 
diversas no âmbito dos chamados profissionais da informação. 
 

Neste caso, observa-se que o autor enfatiza a importância da interpretação da 

informação na geração de conhecimentos e como o profissional da informação deve 

estar ciente da realidade e necessidade da empresa para que, desta maneira, estas 

informações agreguem valor e possam auxiliar no desempenho dos negócios. 

Dentro da amplitude e complexidade da gestão do conhecimento destaca-se 

a “Inteligência Competitiva”, como um componente do sistema informacional com 

atribuições mais específicas dentro da formulação de estratégias e tomadas de 

decisões de uma empresa.  

 

3.2 INTELIGÊNCIA COMPETITIVA 

 

No atual ambiente empresarial, onde os mercados são cada vez mais 

exigentes e a concorrência mais acirrada, a utilização da (IC) se apresenta como 

uma ferramenta de indiscutível valor, para auxiliar os agentes responsáveis pela 

tomada de decisões e formulação de estratégias, na tarefa de garantir a 

sobrevivência e ganhar destaque, por parte das empresas, no mundo dos negócios. 

A Inteligência Competitiva é originária, por um lado, das atividades de 

espionagem desenvolvidas na primeira e segunda guerra mundial e, pelo outro, da 
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espionagem industrial, que se valia de procedimentos ilegais, para extrair 

informações da concorrência. No entanto, na atualidade, a metodologia utilizada 

pelos profissionais da IC, não procede com essas técnicas, pois, a recuperação de 

forma ética das informações é um dos pontos que fundamentam à atividade.   

São diversos os conceitos atribuídos à Inteligência Competitiva, a seguir 

citaremos os mais adequados e relevantes, de acordo com objetivo desta pesquisa. 

Segundo Jacobiak (1997 apud GOMES; FRAGA, 2004 p.25),  
 

A IC é uma atividade de gestão estratégica da informação que tem como 
objetivo permitir que os tomadores de decisão se antecipem às tendências 
dos mercados e à evolução da concorrência, detectem e avaliem ameaças 
e oportunidades que se apresentem em seu ambiente de negócio para 
definirem as ações ofensivas e defensivas mais adaptadas às estratégias 
de desenvolvimento da organização. 
 

Diante esta definição pode-se inferir que a IC se antecipa às ações da 

concorrência, detectando as ameaças e oportunidades, de forma a construir 

estratégias adequadas para enfrentar o ambiente mercadológico. 

Por outro lado, Coelho e Dou (2000, p. 2) destacam que: 

 
A IC constitui a coleta ética e o uso da informação pública e publicada 
disponível sobre tendências, eventos e atores, fora das fronteiras da 
empresa. É um método para identificar as necessidades de informação da 
empresa; coletar, sistematicamente, a informação relevante e, em seguida, 
processá-la analiticamente, transformado-a em elemento para tomada de 
decisão.  
 

Neste caso, os autores ressaltam a forma ética como a IC coleta as 

informações, valendo-se de métodos legais como, a pesquisa de informações em 

publicações e base de dados públicos, de acordo às necessidades da empresa, para 

posteriormente ser analisada e transferida aos tomadores de decisão da 

organização.    

Não deve-se pensar a tomada de decisão de uma empresa como um 

movimento final e sim, como uma das partes de um processo contínuo.  

Neste sentido, poder-se-ia ser comparada ao movimento de uma peça no 

jogo de xadrez, a partir desse ponto, quem faz a jogada, instantaneamente, inicia um 

processo de articulações lógicas (fruto de informações que vão desde o perfil do 

concorrente até o histórico da partida) com o objetivo de deduzir qual entre outras, 

será a jogada escolhida pelo seu adversário e desta forma ficar o suficientemente 

prevenido e preparado para executar a jogada seguinte da maneira mais eficiente.  
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No entanto, no ambiente empresarial a utilização deste tipo de inteligência é 

mais complexa, pois, vários setores e atores, precisam estar devidamente 

comunicados para poder atuar com sinergia diante das decisões da concorrência.  

Neste sentido, Gomes e Braga (2004. P.19) afirmam que: 
[...] monitorar esse fluxo de informações de negócios implica analisar o 
ambiente externo e interno às organizações e, conseqüentemente, interagir 
com todos os atores e variáveis que afetam o negócio da organização. 
Deve-se considerar que toda organização é parte integrante do seu 
ambiente de negócios. O conhecimento sobre esse ambiente é fundamental 
para o processo estratégico no sentido de se obter a compatibilidade 
adequada entre a organização e as forças externas, que afetam seus 
propósitos e objetivos. 
 

Pode-se inferir, a partir desta definição, a importância que o autor outorga a 

analise e conhecimento do ambiente externo e interno à empresa, conscientizando-

se da sua incorporação no ambiente de negócios, com o intuito de delinear 

estratégias que possam auxiliar-la na obtenção dos seus objetivos.  

 Para melhor compreensão do sistema de Inteligência Competitiva dentro de 

uma organização, apresentam-se, na figura 2 as etapas deste processo: 

Figura 2 – Sistema de Inteligência Competitiva 
Fonte: Baseado em Herring (1997, apud COELHO, 2000, p. 3). 

 

Observam-se neste gráfico as diferentes etapas, dentro do sistema de 

Inteligência Competitiva, pela qual as informações vão passando, processo que se 

inicia a partir das necessidades informacionais, seguida pela coleta, organização e  
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INTELIGÊNCIA 

INFORMAÇÃO 

DADOS 

análise das informações, agregando valor, a partir da transformação dos resultados 

em inteligência.    

Atualmente, na maioria das organizações os tomadores de decisão trabalham 

com grande quantidade de dados, uma pequena quantidade de informação com 

valor agregado e pouca inteligência para tomada de decisão.  

 

 

 

  

 

 

 

 
Figura 3 – Mudança do processo de tomada de decisão 
Fonte: Adaptado de Shaker, Gembicki, 1999. 

 

Os sistemas de IC, porém, tem como propósito reverter esta situação, como 

se observa na figura 3, transformando a maioria de dados em inteligência.  

Este tipo de inteligência, além de fornecer mecanismos eficientes para 

reconhecer as oportunidades e ameaças no ambiente externo à empresa, pode 

também servir como ferramenta eficaz na descoberta de novos nichos de mercado. 

Nesse sentido, a agricultura orgânica, pelas suas características, vislumbra-se 

como uma atividade promissora tendo em conta que, seus resultados, estão de 

acordo com a preservação do meio ambiente e o bem-estar das pessoas. 

 

3.3 PRODUTOS NATURAIS AGRÍCOLAS 

 

As transformações sofridas com o advento da Revolução Industrial mudaram 

de vez a relação do homem com o meio ambiente. O impacto experimentado pela 

sociedade, a partir da substituição da mão de obra por máquinas e a migração 

demográfica da população para os grandes centros, modificou, entre outras coisas, 

as técnicas utilizadas até então na agricultura. 

Enquanto isso, o crescimento na demanda por alimentos e a mudança nos 

comportamentos alimentares, como conseqüência das modificações sócio-culturais 

da época, resultaram na adoção de técnicas agrícolas voltadas a suprir este tipo de 
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necessidades sem preocupar-se pela preservação e sustentabilidade das riquezas 

naturais. 

 Conseqüentemente, este tipo de técnicas tem causado desequilíbrio no 

ecossistema e prejuízo na saúde das pessoas, pela utilização no processo de 

produção, de técnicas de modificação genética (visando acelerar o processo de 

produção) e o emprego de fertilizantes e defensivos químicos nos cultivos, como 

forma de evitar o surgimento de pragas. 

A agricultura natural, instituída pelo filósofo Mokiti Okada na década de 30, 

surge como resposta a estas práticas nocivas desenvolvidas pelo homem, visto que 

ela é desenvolvida respeitando os princípios da Natureza, tomando-a como modelo 

e obedecendo às suas leis. 

No entanto, na bibliografia existente, os conceitos de agricultura natural e 

agricultura orgânica se confundem, por tal motivo, visando uma melhor análise, faz-

se necessário conceituar-las separadamente. 

Neste sentido, Yoshikazu Kawaguci (  2000, [s. p.]), destaca que: 
 

Embora os agricultores orgânicos evitem substâncias artificiais, usam todo o 
tipo de aditivos, tais como composto e esterco, pesticidas orgânicos etc. 
Além disso, quando aram o solo, freqüentemente usam máquinas que 
exigem muita energia artificial - não só o combustível usado para operar a 
máquina, como também a energia necessária para fabricá-la. Já a 
agricultura natural é isso mesmo, totalmente natural. Usa apenas o que se 
encontra no campo. 
 

Pode-se inferir, diante o exposto, que a diferença real entre as duas 

agriculturas reside, na utilização, por parte da agricultura orgânica, de tecnologia, 

enquanto a agricultura natural, como seu nome diz, usa apenas, na sua prática, os 

elementos oferecidos pela natureza.   

Logo, tendo em conta que a tecnologia por si só, não é a responsável pelo 

desequilíbrio ocasionado pela agricultura tradicional, adotou-se como forma de fusão 

conceitual, por conta das suas semelhanças nos métodos e objetivos, o termo de 

agricultura orgânica. 

Segundo o inglês Sir Albert Howard, tido como o criador do conceito 

agricultura orgânica, esta pode ser definida como: 

 
[...] o sistema de produção que exclui o uso de fertilizantes sintéticos de 

alta solubilidade, agrotóxicos, reguladores de crescimento e aditivos para a 
alimentação animal, compostos sinteticamente. Sempre que possível 
baseia-se no uso de estercos animais, rotação de culturas, adubação verde, 
compostagem e controle biológico de pragas e doenças. Busca manter a 
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estrutura e produtividade do solo, trabalhando em harmonia com a natureza. 
(AAO, 2005, [s. p.]).  
 

Esta definição do autor ressalta que, a agricultura orgânica além de usar os 

elementos da natureza, também utiliza o emprego de tecnologias beneficiadoras do 

solo e de controle defensivo contra as pragas, sem afetar, entretanto o equilíbrio do 

ecossistema. 

Por outro lado, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA)  

define a agricultura orgânica como: 

 
A agricultura orgânica aplica os conhecimentos da ecologia no manejo da 
unidade de produção, baseada numa visão holística da unidade de 
produção. Isto significa que o todo é mais do que os diferentes elementos 
que o compõem. Na agricultura orgânica, a unidade de produção é tratada 
como um organismo integrado com a flora e a fauna.  
 

Esta visão holística que prioriza o todo em detrimento do elemento, vai de 

encontro com a visão interdisciplinar da ciência e, sobretudo com os anseios de um 

planeta mais harmonioso, onde a terra, fauna, vegetação e humanidade se 

relacionem de forma mais coerente e benéfica. 

Por tratar-se de uma filosofia em comunhão com a preservação do meio 

ambiente e a sustentabilidade da natureza, uma fatia do mercado cada vez maior, 

está aderindo a estes preceitos, assunto que será explanado no próximo tópico.   

 

3.4 MERCADO DE PRODUTOS ORGÂNICOS 

 

Faz-se necessário, analisar os motivos pelos quais existe, uma tendência do 

mercado internacional e nacional em valorizar a produção, distribuição e venda de 

produtos orgânicos. Motivos estes, relacionados a uma nova consciência do 

consumidor atento à preservação do meio ambiente e ao cuidado com sua saúde.  

Essa consciência ecológica, tanto produtiva como administrativa é resultado 

sem dúvida de conhecimentos adquiridos por informações que num processo 

contínuo derivaram em métodos de produção e gestão mais coerentes com a 

realidade e necessidades do mercado.  

Por conta disto, a quantidade de produtores que estão adotando o método 

orgânico cresce anualmente em todo o mundo, como mostra a figura 4, onde se 

pode observar o aumento de hectares plantados, no período de 2000 a 2006. 

 

http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Cafe/CafeOrganico_2ed/glossario.htm#ecologia
http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Cafe/CafeOrganico_2ed/glossario.htm#holistico
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Figura 4 – Área plantada de alimentos orgânicos 
Fonte: Adaptado de Federação Internacional de Movimentos de Agricultura Orgânica 
(IFOAM), 2007.  

 

Como pode ser observado na figura acima, a área plantada de alimentos 

orgânicos duplicou no período de 2000 a 2006, corroborando uma tendência mundial 

na demanda de estes produtos.  

Esta tendência do mercado vem-se afirmando com o passar do tempo, 

contudo, a nível nacional, este nicho em geral é bastante incipiente, tanto no que se 
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refere a número de empresas que trabalham nesta área, quanto à parcela de 

adeptos a este tipo de produtos. 

No entanto, uma estimativa da Associação Brasileira de Supermercados 

(ABRAS) indica que as vendas de produtos orgânicos no país deva superar R$ 1,25 

bilhões em 2007, verificando-se um aumento de 25% em relação a 2006. 

Com relação aos insumos agrícolas orgânicos, objeto de estudo desta 

pesquisa, constituído por sementes, mudas, defensivos e fertilizantes, a produção 

nacional e regional, é insignificante quando comparada com a produção de insumos 

da agricultura convencional. Contudo, Pillon (2006) destaca que:   

 
A área de produção orgânica, por exemplo, tem aumentado 
significativamente em diversos países europeus e também no Brasil. No 
entanto, a oferta de insumos que atendam as exigências e normativas para 
a produção e certificação, especialmente de fertilizantes e fitoprotetores 
está muito aquém da demanda e, por vezes, funciona como uma barreira 
técnica à expansão destes sistemas de produção.  
 

O autor destaca o empecilho que os produtores de insumos orgânicos 

enfrentam com os procedimentos de avaliação e certificação destes produtos.  

No entanto, Buanaim e Batalha, (2007, p.19) afirmam que: 
 

[...] Embora, por suas características, a produção orgânica (e agroecológica 
de modo geral) seja mais adequada à realidade de sistemas de produção 
familiares, o custo de certificação representa uma importante barreira à 
entrada para os pequenos produtores e também um entrave para sua 
permanência como produtor no setor. Dessa forma, teria impacto importante 
a criação de um programa público isentando os pequenos produtores de 
produtos orgânicos do pagamento das taxas inerentes à certificação por 
determinado período. 
 

Segundo o exposto pelos autores, políticas de isenção no pagamento das 

taxas de certificação, estimulariam a entrada de pequenos agricultores no mercado 

de produtos orgânicos.  

Entretanto, seja esta certificação, uma cláusula indispensável no processo da 

produção orgânica, como forma de padronizar os produtos de acordo as exigências 

do mercado mundial. 

Neste sentido Feliconio (2002 apud ARAUJO 2007, p. 33) acrescenta:  

 
Para que não haja oportunismo na comercialização dos produtos orgânicos, 
os mesmos recebem um selo de certificação indicando que obedeceram as 
normas de produção orgânica. A certificação pode ser “em rede” quando 
ONGs se credenciam juntas, em regime de reciprocidade, visando reduzir 
os custos do processo através da Certificação Participativa. Outro modo de 
certificação é a “unitária”, realizada por uma única firma certificadora, 
submetida pela fiscalização do Colegiado Estadual de Agricultura Orgânica. 
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De acordo a definição exposta acima, o selo de certificação atua como um 

mecanismo de garantia no processo de produção de produtos orgânicos, evitando 

fraudes que possam prejudicar, tanto a saúde do consumidor, como também, a 

qualidade dos produtos, diante os mercados nacionais e internacionais.  

Sendo assim, pode-se inferir que os produtos orgânicos tem tido um aumento 

sustentável de participação no mercado mundial, no entanto, no Brasil e, sobretudo 

em Manaus, apresenta-se como um nicho cheio de oportunidades, mas, incipiente, 

precisando, por parte do governo, de políticas mais objetivas que, possam atender 

os interesses dos pequenos produtores agrícolas já existentes o os que por ventura 

queiram ingressar no setor. 

 

 

 

4 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Devido à dificuldade na identificação de sujeitos relacionados á produção 

agrícola natural na cidade de Manaus, optou-se pela escolha do método de estudo 

de caso, com caráter exploratório, descritivo e de abordagem qualitativa.  

Para a concretização destas escolhas foi elaborado como instrumento de 

coleta de dados um formulário composto de questões abertas e fechadas a serem 

preenchidas por meio de entrevista com o gestor da empresa de produtos agrícolas 

naturais da cidade de Manaus selecionada.   

Primeiramente, o universo da pesquisa foi composto pelas empresas de 

produtos agrícolas da cidade de Manaus encontrados na base do SEBRAE 

Agronegócio do Amazonas.  

Pelo estudo da literatura, constatou-se que as empresas do segmento de 

agrícolas naturais são relativamente pequenas, além disso, as demais bases como 

EMBRAPA, RAIS, SEFAZ/AM relatadas no projeto como fontes, impuseram até o 

momento delimitado no cronograma para a seleção dos sujeitos, demasiadas 

burocracias ou simplesmente constatou-se que as mesmas não possuíam as 

características apropriadas, segundo as normas de certificação de orgânicos, para 

proceder á coleta dos dados.  
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Deste modo, foi realizado o contato com o SEBRAE/AM que disponibilizou 

uma lista de todos os cadastrados no segmento de produtos (insumos) agrícolas do 

Amazonas. Diante os dados obtidos foi efetuada uma filtragem e análise na busca 

por empresas que trabalhassem exclusivamente produtos agrícolas naturais na 

cidade de Manaus. No entanto, tal nomenclatura ou segmento não foi encontrado 

explicitamente, de forma que se optou por outra tática: selecionar primeiramente na 

lista de 245 empresas, aquelas que apresentassem indícios indicativos da área de 

atuação, o que resultou em 27 empresas que após serem contatadas mostraram-se 

inapropriadas por não se enquadrar nos requisitos mínimos de empresas produtoras 

de insumos agrícolas naturais, objeto deste estudo. 

Após a constatação de que as 27 empresas disponibilizadas pelo SEBRAE/AM, 

não respondiam às expectativas da amostra, optou-se por voltar à mesma secretaria 

em busca de informações mais detalhadas que pudessem desta vez, servir para o 

andamento da pesquisa. 

 Como resultado deste novo contato foi sugerido a visita à Associação de 

Desenvolvimento do Amazonas (ADS) e ao Instituto de Desenvolvimento 

Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (IDAM) de Manaus, no entanto, 

verificou-se que a maioria das empresas que nela constavam, pertenciam à área de 

produção de bio-cosméticos e fitoterápicos naturais.    

Por outro lado, e como resultado de averiguações do tipo informal contatou-se 

o gerente de uma chácara cujo principal produto de venda é o adubo orgânico sendo 

este, o primeiro e único contato relacionado ao assunto compreendido no projeto, e 

que obviamente forneceu os dados a serem analisados no próximo tópico. 
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5 ANÁLISE E APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

O segmento da área de produtos naturais na qual a empresa atua tem a ver 

com a produção de adubo orgânico ou composto orgânico. Por ser uma empresa de 

pequeno porte trabalham nas suas instalações menos de 20 funcionários, formando 

parte das empresas do tipo familiar que utilizam, no seu processo de produção, 

técnicas artesanais. 

A empresa acompanha os planos e intenções dos fornecedores de matérias 

primas e distribuidores continuamente, o que indica uma preocupação com o preço e 

a qualidade dos produtos utilizados no processo de produção, no entanto, apresenta 

desinteresse por fornecedores de maquinarias e equipamentos agrícolas, resultado 

das técnicas artesanais que utiliza; como também pelos planos e intenções dos 

acionistas e da concorrência nacional e internacional, por conta da falta de 

competitividade no setor.  

Monitora as tendências do ambiente de negócios com a seguinte freqüência:  

 

 Mudanças na legislação, diariamente; 

 Preferências dos clientes, semanalmente; 

 Ações dos fornecedores de matérias primas, tendências do mercado 

internacional e tendências econômicas regionais, mensalmente; 
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As outras tendências como, as ações dos concorrentes, tendências do 

mercado nacional, inovações da área de produtos naturais, inovações no campo da 

computação e telecomunicações e tendências econômicas nacionais, internacionais 

e sócio-econômicas não são monitoradas pela empresa. Neste caso, pode-se inferir 

a despreocupação por parte da empresa com a tecnologia da informação e 

comunicação, o que pressupõe certo desinteresse pela adoção destas ferramentas 

da informação no negócio.   

Quanto ao uso de fontes de informação no monitoramento das tendências do 

ambiente de negócios, a empresa manifestou utilizar: 

 

 Clipping de notícias de jornais e bases de dados internas, diariamente; 

 Contatos pessoais com colegas e subordinados, semanalmente. 

 

No entanto, declarou não fazer uso das fontes provenientes de memorandos 

e circulares internos, intranet, grupos de discussão on-line internos, nem bibliotecas 

ou centros de documentação, o que sugere a utilização, por parte da empresa, de 

fontes do tipo informal no acompanhamento das tendências do mercado. 

Com relação ao volume de informações recebidas, relativas ao ambiente 

empresarial, a empresa declarou ser: 

 

 Adequada, com relação ao controle de qualidade, recursos humanos e 

normas e especificações técnicas; 

 Insuficiente, com relação à contabilidade interna; 

 Não soube informar, com relação à produção e operações. 

 

No tocante, ao ambiente empresarial externo, o volume de informações 

recebidas revelou ser: 

 

 Insuficiente, com relação às tendências do mercado nacional e a 

disponibilidade de profissionais; 

 Adequada, com relação às tendências do mercado nacional, ao 

desenvolvimento em áreas científicas relacionadas ao negócio da 
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empresa, à preservação ambiental e desenvolvimento sustentável, 

legislação e regulamentação governamental, situação dos 

fornecedores, parceiros e colaboradores, como também à literatura 

científica. 

 

Neste sentido, pode-se observar um marcado interesse por informações 

relativas aos fundamentos da agricultura orgânica como, o controle de qualidade nos 

produtos, qualificação dos recursos humanos, preocupação com as normas e 

especificações técnicas, legislação governamental, desenvolvimento em áreas 

científicas relacionadas à agricultura, literatura científica e preservação ambiental e 

desenvolvimento sustentável. 

Assim também, o gerente da empresa afirmou acompanhar sistematicamente 

o desenvolvimento tecnológico e que faz previsões a respeito de eventos e 

tendências do ambiente externo que possam vir a influenciar o seu desenvolvimento 

futuro, não obstante, observou que não acompanha sistematicamente as ações de 

seus concorrentes. Aqui pode observar-se interesse, por parte do gestor, no que 

tange ao desenvolvimento tecnológico na área dos orgânicos e mostra, por um lado, 

preocupação com as tendências do ambiente externo, e pelo outro, desinteresse 

pelas ações executadas pela concorrência. 

Por outro lado, verificou-se que por tratar-se de uma empresa familiar não faz 

uso de recursos relacionados à tecnologia da informação como bases de dados, 

nem ferramentas ou procedimentos organizacionais do tipo intranet, extranet, gestão 

de workflow, entre outras. 

A empresa, por sua parte, conta com a ajuda de um Engenheiro Agrônomo e 

um Contador para recuperar informações a respeito do ambiente externo, 

responsável também, pela organização e distribuição de informações internas 

(normas e regulamentos, recursos humanos, contabilidade e finanças), o que 

sugere, mesmo sendo parte do tipo de empresa familiar, uma necessidade na 

organização e tratamento da informação.  

Por outro lado, o gestor admite ter na sua empresa uma definição formal a 

respeito de quais informações do ambiente externo precisam ser coletadas e que 

elas são armazenadas convenientemente, de forma a permitir sua posterior 

recuperação. 
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Pode-se inferir diante destas respostas uma preocupação com a coleta, 

armazenagem, organização e recuperação da informação, não obstante, ter 

dificuldades no tratamento da informação, por conta de não ter os devidos 

conhecimentos de informática.  

Além disso, a empresa afirma ter introduzido no mercado, algum produto 

significativamente aprimorado de elaboração própria, mas, que não foi patenteado, o 

que denota desinteresse no registro e proteção das inovações feitas pela empresa. 

Finalmente, a empresa manifesta participar de projetos de inovação junto ao 

Instituto de Pesquisas da Amazônia (INPA), relacionadas à produção de fertilizantes 

orgânicos. Segundo informe do gestor da empresa, estes projetos são constituídos 

basicamente pela disseminação das técnicas de elaboração de composto orgânico 

com o objetivo de divulgar e receber cooperação científica, na área de orgânicos.  

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Dentro de um contexto de mudanças e novas oportunidades, a agricultura 

orgânica surge como um nicho rico em oportunidades no ambiente dos negócios. 

Brasil e, sobretudo o Amazonas, com a sua diversidade enquanto flora e 

fauna se apresentam como um lugar potencialmente privilegiado para desenvolver 

este seguimento do agro-negócio. 

No entanto, esta atividade, pelos resultados obtidos nesta pesquisa, ainda é 

incipiente, prova da dificuldade em identificar sujeitos, no âmbito de Manaus, que se 

ajustem convenientemente as exigências mínimas da produção orgânica. 

No tocante, a parte de insumos agrícolas e especialmente a produção de 

fertilizantes naturais ou adubo orgânico, base do processo de produção, por conta 

dos cuidados nas técnicas aplicadas na preparação do solo, a situação é mais 

alarmante. Prova disto, é a falta de identificação de empresas que trabalham com 

insumo agrícola natural, nas bases de dados do Serviço Brasileiro de Apoio ás Micro 

e Pequenas Empresas -SEBRAE/AM Agronegócio , Instituto de Desenvolvimento do 

Amazonas (IDAM) e a Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas 

(ADS). 

Por outro lado, tendo como referência o diagnóstico tecnológico realizado 

recentemente na Universidade Federal do Amazonas (DIATEC), conclui-se  que não 

tem se realizado até o momento, projetos relacionados à agricultura natural no 



 27 

ambiente da Universidade. Projetos estes que, por meio de pesquisas sistemáticas, 

poderiam oferecer assessoramento aos agricultores e também servir de base para 

futuros projetos de extensão.  

Diante das razões expostas e os resultados obtidos, pode-se inferir que a 

agricultura orgânica em Manaus está mais preocupada com a consolidação e 

divulgação das suas atividades que com a concorrência do mercado. O exercício da 

Inteligência Organizacional neste sentido fica comprometido, por ser esta, uma 

prática dentro da gestão da informação, que visa obter vantagens diante da  

concorrência. Ela faz parte de um processo que compreende a transformação de 

dados em conhecimento, de conhecimento em inteligência e de inteligência em 

estratégias que possibilitem as tomadas de decisão certas para executar ou reverter 

uma idéia ou um projeto. 

No entanto, as empresas de Manaus que trabalham com a produção agrícola 

orgânica, passam por um momento de transição e evolução. Transição pela 

passagem de empresas familiares para o estágio de organizações estáveis, isto é, 

certificadas e padronizadas segundo as normas do mercado, e evolução, pela 

demanda que estes produtos têm, resultado da aprovação cada vez maior, de um 

público preocupado com sua saúde e com a saúde do planeta. 

É de esperar-se que, em um futuro próximo, o poder público, as diferentes  

áreas da ciência vinculadas à agricultura natural e os agricultores de produtos 

orgânicos, possam formar um corpo heterogêneo para transitar juntos um caminho 

até o sucesso.  
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01 
  Levantamento e estudo  
  do referencial teórico 

R R R R R R X X X X   

02 Seleção dos sujeitos  R R          

03 
Localização e contato com 
os sujeitos 

 R R R         

04 Coleta de dados     X R X      

05 Tabulação dos dados       X X     

06 Analise dos dados        X X X   

07 
Elaboração da apresentação 
parcial 

   R         

08 
Elaboração do Relatório 
parcial 

   R R R       

09 
Elaboração do Resumo e  
relatório Final 

          X  

10 
Preparação da Apresentação  
final para o Congresso 

           X 
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ANEXO 
 

 

 

 

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 
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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? 

 

Atores/Ambiente 
Acompanha 

continuamente 

Acompanha 

ocasionalmente 

Não 

acompanha 

Não sei / 

não se 

aplica 

Concorrentes do mercado 

nacional     
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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 Diáriamente 
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 
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econômicas regionais 

Tendências 

econômicas nacionais         

Tendências 

econômicas 

internacionais 

Tendências sócio-

econômicas 

      

Outro 1 (favor 

especificar): 

 

      

Outro 2 (favor 

especificar): 

 

      

 

6 Com que FREQÜÊNCIA você usa FONTES DE INFORMAÇÃO abaixo para monitorar a 

TENDÊNCIAS do AMBIENTE DE NEGÓCIOS? 

 

Fontes de 

Informação 
Diáriamente 

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): 
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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 

tecnologias de produção     
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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 
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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 

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)    
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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  
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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: 

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 
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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! 

 


