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Resumo: O presente artigo tem por finalidade tratar da importância da in-
formação para o planejamento estratégico organizacional. Para tanto, foi realizada 
uma pesquisa bibliográfica a partir dos principais autores que tratam dos conceitos 
e atributos das informações, e dos conceitos, processos e questões importantes so-
bre estratégia organizacional. Em seguida, estabeleceu-se uma relação entre a es-
tratégia e a informação, mostrando que todas as etapas da estratégia organizacio-
nal são muito dependentes de informações, internas ou externas, que devem estar 
adequadas às necessidades decisórias das empresas quanto ao conteúdo, forma e 
tempo em que são fornecidas. Assim, pode-se concluir que os gestores precisam ter 
não apenas um assentimento intelectual quanto à importância da informação para 
as organizações, mas que tomem medidas concretas para que esse ativo seja ade-
quadamente utilizado na organização, especialmente no processo da estratégia.

PalavRas-chave: Informação, estratégia, planejamento estratégico, atributos 
da informação

The IMpORTANce Of The INfORMATION fOR The ORgANIzATIONAl STRATegy

abstRact: This article aims at discussing the importance of information for 
the organizational strategical planning. In order to achieve this goal, it has been 
done a bibliographical research from the main authors on the topic who deal with 
the concepts and peculiarities of information, and also the concepts, process and 
important matters about the organizational strategy. Next, it has been set up a rela-
tion between strategy and information, showing that all the organizational strategy 
stages are very dependent on information, from inside or outside the company. The 
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content, form and time of those information should be adjusted to the needs of the 
company. Thus, the conclusion is that the managers need to come to an intellec-
tual agreement of the importance of information to the organization, but also they 
need to take right decisions so that those information be well used in the organiza-
tion, specially on the strategy process. 

KeywoRds: Information, strategy, strategic planning, information attributes.

Introdução

Dizer que vivemos na era da informação já é um clichê mas, a despeito da repetição 
deste chavão, aparentemente, poucos compreendem adequadamente as conseqüências 
dessa evolução em nossa sociedade. 

Diversos autores, dentre eles Castells (2006), que dá a sua trilogia o nome de “A 
Era da Informação”, apresentam as mudanças pelas quais passamos ao viver na “socie-
dade informacional”, destacando o ritmo acelerado dessas mudanças e a dependência das 
informações para todos os processos sociais, especialmente os processos produtivos.

Se olharmos à nossa volta, podemos conjecturar que um mundo sem informações 
seria inconcebível. Ainda mais quando pensamos nas empresas, centros dos processos 
produtivos. Elas não poderiam existir sem informação (Carvalho e tavares, 2001, p. 7). 
Essa idéia é ampliada por MCGee e Prusak (1994, p. 18) que apresentam a informação 
como algo estratégico, essencial (Beuren, 2000, p. 46), que deve ser parte das prioridades 
de um executivo e administrada diariamente.

Entre as principais razões para que uma empresa se preocupe com as informações, 
estão: evitar prejuízos oriundos de decisões tomadas com base em informações erradas 
ou inúteis (DavenPort, 2001, p. 17), ganhar em vantagem competitiva (Beuren, 2000, p. 
54; evans e Wurster, 2000, p. 23; silva, 2003, p. 49), reduzir a incidência de riscos (Aguiar 
apud Jannuzzi, 2002, p. 21), viabilizar o sucesso empresarial em certo ambiente, impor 
barreiras de entrada aos concorrentes e aumentar a eficácia (Beuren, 2000, p. 54).

Procura-se, finalmente, apresentar qual a importância das informações para o pro-
cesso de formulação, implantação e avaliação das estratégias organizacionais. Para isso, 
serão discutidos os conceitos de informação e estratégia, os atributos da informação e a 
relação e importância dessas informações para os processos da estratégia.

Informação

Diversos termos apresentam uma variedade de sentidos dependendo de quem os utiliza 
e com que finalidade o fazem. Palavras que são empregadas com significados amplos por um 
leigo têm conotações muito mais restritas para um especialista e vice-versa. Assim, para que 
possamos falar da importância da informação para a estratégia, é fundamental que entenda-
mos o que exatamente estamos tratando ao utilizar o termo “informação”.

Primeiramente, precisamos compreender que o conceito de informação, mesmo entre 
especialistas, tem diversos sentidos. Isso decorre do fato de não ser ainda um termo singular 
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(Yuexiao apud Pinheiro e loureiro, 1995, p. 44), o que resulta em certa confusão e dificulda-
de de conceituação (DavenPort, 2001, p. 18; BuCklanD, 1991, p. 351; FernanDez-Molina, 
1994), além de ser um termo comumente utilizado como sinônimo de “dados” e de “conheci-
mento” (BroWn e DuGuiD, 2001, p. 105; nonaka e takeushi, 1997, p. 63).

Por isso, para isolarmos a palavra “informação”, vamos definir também “dados” e 
“conhecimento”. Os dados se referem aos fatos e observações sobre o estado do mundo 
em estado bruto, cru, primário, e, normalmente, mas não necessariamente, sobre fenô-
menos físicos sem ligação com outros dados. Assim sendo, possui significado bastante 
restrito utilizado como a matéria-prima da informação (Beal, 2007, p. 12; DavenPort, 
2001, p. 19; o’Brien, 2001, p. 23; silva, 2003, p.24). Já “conhecimento” é formado a par-
tir da informação (Carvalho e tavares, 2001, p.4 6; shin et al., 2001, p. 336). É o destino 
da informação quando assimilada por um indivíduo (Barreto, 2002, p. 72), causando um 
acréscimo ou sedimentando ao que ele já conhecia.

Percebe-se então que, embora a informação não seja “dado” nem “conhecimen-
to”, ela se utiliza de dados e pode se transformar em conhecimento, esclarecendo, assim, 
a intersecção (e eventual confusão) que há entre esses termos. Essa intersecção pode ser 
demonstrada pelo fato de diversos autores definirem “informação” utilizando as palavras 
“dados” ou “conhecimento”. 

Seguindo essa linha, MCGee e Prusak (1994, p. 24) afirmam que “informação são 
dados coletados, organizados, ordenados aos quais são atribuídos significados e contex-
to”. No mesmo sentido, o’Brien (2001, p. 23) trata das informações como sendo dados 
que “foram convertidos em um contexto significativo e útil para usuários finais específi-
cos”. Já para FernánDez-Molina (1994, p. 328), “os dados são informação potencial, que 
somente se entendidas pelo receptor se convertem em informação”. 

Essas definições deixam clara a importância do contexto e significado dos dados 
para sua transformação em informação. Mas como se dá esse contexto e quem atribui 
significado aos dados? Para DavenPort (2001, p. 19) o significado, contexto, relevância 
e propósito das informações se forma pelo envolvimento do ser humano, que se utiliza 
para isso de um sistema de signos (le CoaDiC, 1996; eCo, 1990). Isso implica dizer que 
o processo de transformação de dados em informação só é efetivo quando há utilidade, 
significado e entendimento por parte do receptor. 

Numa tentativa de sintetizar o exposto acima, podemos entender informação como 
“dados de eventos, fenômenos e observações que podem, por parte de quem os recebe, 
ser dotados de significado” (DoBelin, 2004, p. 28).

Embora o processo de transformação de dados em informação seja importante, o 
que vai tornar uma informação valiosa é sua qualidade, indicada por suas características ou 
atributos. Vejamos quais são esses atributos e o valor que eles podem trazer à informação.

Atributos e valor da informação

Atributos são características ou qualidades de alguém ou algo. As informações tam-
bém têm atributos que devem se levados em conta para que se possa determinar de fato o 
seu valor e sua utilidade para uma determinada pessoa, grupo ou organização.
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Diferentes autores enxergam diferentes atributos da informação que devem 
ser considerados. Para souza e BorGes (1999, p. 39), a preocupação deveria ser a fa-
cilidade de uso (envolvendo formatação, ordenação e acessibilidade física) e a qua-
lidade (que abrange precisão, alcance, atualidade e eficácia). Montalli e CaMPello 
(1997, p. 323) indicam a necessidade de informações disponíveis de forma fácil, 
rápida e atualizada, enquanto BorGes e Carvalho (1998, p. 77) destacam a precisão, 
a comodidade e a possibilidade de que ela tenha vários formatos de saída.

Para DavenPort (2001, p. 151-156), existem seis características inter-relacio-
nadas que determinam o valor da informação que seriam: exatidão (informação sem 
erros), oportunidade (informação atualizada), acessibilidade (informação disponí-
vel), envolvimento (informação útil), aplicabilidade (informação pronta para ser 
usada) e escassez (quanto menos informação, mais valiosa ela se torna).

Nesse ponto, é importante destacar a idéia de silva (2003, p. 37), para quem 
qualquer atributo que não esteja bem trabalhado pode comprometer toda a qualida-
de da informação. Se a garantia da qualidade das informações já parece complicada 
nos seis atributos apresentados por Davenport, mais complexo será, se conside-
rarmos os quinze atributos, divididos em três dimensões, indicados por o’Brien 
(2001, p. 25). Para ele, a primeira dimensão é a dimensão de tempo, a qual indica 
que as informações devem ser apresentadas de forma atualizada, sobre qualquer 
período de tempo, quando e quantas vezes forem necessárias.

Na dimensão conteúdo, trata-se de informações que devem ser isentas de 
erros e completas, apropriadas em alcance e foco às necessidades do receptor. Por 
último, a dimensão “forma” diz respeito a como as informações serão apresentadas, 
devendo ser de fácil compreensão com o devido nível de detalhamento, formato e 
mídia. As idéias de o’Brien (2001, p. 25) podem ser melhor visualizadas por meio 
do seguinte quadro.

Quadro 1: Dimensões e atributos da informação

Dimensão do tempo

Prontidão A informação deve ser fornecida quando 
for necessária

Aceitação A informação deve ser atualizada quando 
for fornecida

Freqüência A informação deve ser fornecida tantas 
vezes quantas forem necessárias

Período A informação pode ser fornecida sobre 
períodos passados, presentes e futuros
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Dimensão do conteúdo

Precisão A informação deve estar isenta de erros
Relevância A informação deve estar relacionada às 

necessidades de um receptor específico 
para uma situação específica

Integridade Toda a informação que for necessária 
deve ser fornecida

Concisão Apenas a informação que for necessária 
deve ser fornecida

Amplitude A informação pode ter um alcance amplo 
ou estreito, um foco interno ou externo

Desempenho A informação pode revelar desempenho 
pela mensuração das atividades 
concluídas, progresso realizado ou 
recursos acumulados

Dimensão da forma

Clareza A informação deve ser fornecida de uma 
forma que seja fácil de compreender

Detalhe A informação pode ser fornecida em 
forma detalhada ou resumida

Ordem A informação pode ser organizada em 
uma seqüência pré-determinada

Apresentação A informação pode ser apresentada em 
forma narrativa, numérica, gráfica ou 
outras

Mídia A informação pode ser fornecida na forma 
de documentos em papel impresso, moni-
tores de vídeo ou outras mídias

Fonte: o’Brien, 2001, p. 25. 

Além desses atributos, é importante citar algumas leis que regem as informações 
e o valor das mesmas (Moody e Walsh apud Beal, 2007, p. 22-28), especialmente, se 
forem vistas como um bem econômico. A primeira lei indica que a informação, diferen-
temente dos ativos comuns, pode ser compartilhada infinitamente sem ser consumida 
no processo. Já a segunda lei, apresenta a característica de a informação ter seu valor 
aumentado com o uso, embora à medida que o tempo passa, ela perca parte de seu valor 
potencial, sendo assim considerada perecível pela terceira lei da informação.

A quarta e a quinta lei falam da valorização da informação: quando essa tem 
sua precisão aumentada e quando é combinada com outras informações. Já a sexta lei 
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diz que sobrecarga da informação não é necessariamente o melhor. Por fim, a sétima 
apresenta uma característica da informação que é a de se multiplicar por processos de 
síntese, análise e combinação.

Resumindo, podemos afirmar que a geração e a obtenção de informações com 
determinados atributos pode torná-las valiosas e úteis para indivíduos e empresas, 
incluindo o seu uso no processo da estratégia que passaremos a descrever.

estratégia

Entendida por alguns como uma simples ação e por outros como um longo pro-
cesso, a palavra “estratégia” faz parte do cotidiano mesmo fora do ambiente das organiza-
ções. Esse termo foi utilizado inicialmente para descrever ações militares ligadas ao papel 
de um general no comando de seu exército (MintzBerG e Quinn, 2001, p. 20). Especial-
mente quando as guerras se tornaram mais complexas, o líder de um exército já não estava 
junto na batalha, mas a uma distância segura elaborando os planos para a mesma. 

Mais tarde, o sentido do termo mudou e começou a ser utilizado em diversas atividades 
humanas, agora se tratando de uma seleção de meios para o alcance de um objetivo (MaxiMia-
no, 2000, p. 203). Para ansoFF (1990, p. 95), estratégia não se trata só de escolher meios, mas 
sim ter “regras de decisão para orientar o comportamento de uma organização”. 

De acordo com MCGee e Prusak (1994, p. 21), a estratégia de uma empresa deve 
definir quais são as atividades comerciais de uma organização, como essas são operadas e 
como seus produtos e serviços se diferenciam dos concorrentes. 

Como visto, a palavra estratégia pode ter vários sentidos e um deles foi incluído na 
seguinte definição: 

Estratégia empresarial é o padrão de decisões em uma empresa que determina e revela seus 
objetivos, propósitos ou metas, produz as principais políticas e planos para a obtenção 
dessas metas e define a escala de negócios em que a empresa deve se envolver, o tipo de 
organização econômica e humana que pretende ser e a natureza da contribuição econômica 
e não-econômica que pretende proporcionar a seus acionistas, funcionários e comunidades 
(MintzBerG e Quinn, 2001, p. 58).

Incluída nessa definição está a produção de políticas e planos, o que corrobora 
a visão de ansoFF (1990, p. 97) de que a estratégia deve ser explicitada para que seja 
desenvolvida de forma consciente e deliberada (MintzBerG e Quinn, 2001, p. 59). Além 
disso, geralmente, as organizações mais eficientes têm estratégias claramente definidas 
(MCGee e Prusak, 1994, p. 177).

Dessa maneira, o processo da estratégia (anDreWs, 1980, p. 59) começa com essa 
explicitação que corresponde à formulação da estratégia que implica em decidir o que vai ser 
feito. O passo seguinte é buscar alcançar os resultados implementando a estratégia tentando 
relacionar as oportunidades de mercado com os recursos disponíveis. Esta relação sugere a 
necessidade de descobrir as forças e fraquezas da organização bem como verificar no am-
biente quais seriam as oportunidades e ameaças1.
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A última etapa do processo refere-se à avaliação da estratégia que tem a função de 
estabelecer uma melhor ligação entre a estratégia e a execução, tentando descobrir se ela é 
consistente, se está em consonância com os desejos da organização, se está trazendo a van-
tagem desejada e, finalmente, se é viável para a organização. 

Tendo colocado o que é estratégia e qual o processo básico da mesma, resta-nos 
apresentar a influência e importância da informação nesse processo.

Informação e estratégia

A aquisição da informação com os atributos corretos e sua utilização durante todo 
o processo da estratégia pode representar uma forte vantagem competitiva para a or-
ganização que conseguir fazê-lo, uma vez que, geralmente, as organizações não têm as 
informações necessárias, sobre si mesmas e o ambiente, para o planejamento estratégico 
(ansoFF, 1990, p. 100). Desse ponto de vista, nota-se que “a informação tornou-se uma 
questão estratégica” (MCGee e Prusak, 1994, p. 18), matéria-prima para a formulação da 
estratégia (Beal, 2007, p. 75) ou, como diz Jannuzzi (2002, p. 21), “matéria-prima para a 
competitividade nos negócios”. 

A despeito disso, não podemos dizer que utilizar estrategicamente as informações 
seja uma coisa fácil (MCGee e Prusak, 1994, p. 17), a menos que, como disse Davenport2 
(HSM, 2007), se tenha as pessoas certas para usufruir das informações da melhor maneira 
possível. Desde a etapa de formulação da estratégia, o uso da informação auxilia na iden-
tificação de alternativas que possam aperfeiçoar o desempenho da organização (Beuren, 
2000, p. 54). Além disso, a já citada identificação de ameaças no ambiente é razão para que 
as empresas queiram e precisem de informações sobre o mundo exterior, uma vez que 
elas devem se adequar a seu ambiente, até por não terem força suficiente para ignorá-lo 
(DavenPort, 2001, p. 56). Diversos autores apresentam alguns tipos de informação neces-
sária para uma empresa. Eles seriam, principalmente, (DoBelin, 2004, p. 35) informações 
sobre economia, finanças, estatísticas, leis, tecnologia, sobre clientes, concorrentes e co-
mércio exterior, entre outras. 

Para cada um desses tipos de informação podem existir várias fontes: equipes de 
venda, fornecedores, cliente, encontros profissionais, artigos de jornais e revistas, docu-
mentos governamentais e funcionários, além de agências de informação e prestadoras de 
serviço como Sebrae, IBGE, Fiesp, Reuters e Serasa.

De posse das informações necessárias, o gestor pode, baseado nas oportunidades 
e ameaças, delinear suas alternativas e escolher aquela que parece ser a mais adequada. A 
etapa seguinte do processo da estratégia é a implementação ou execução da mesma. Mais 
uma vez temos uma fase que exige fluxos intensos de informação, especialmente porque 
o ambiente das empresas sofre mudanças e precisa ser constantemente monitorado. 

Nessa linha, anDreWs (1980, p. 60-62) destaca os fatores que devem ser obser-
vados mais atentamente, que são: tecnologia, ecologia, economia, sociedade, política e 
indústria. Então, é necessário que o gerente, depois de “indagar sobre o que é necessário 
conhecer no ambiente externo para ser bem sucedido” (DavenPort, 2001), passe a pro-
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videnciar meios para que a informação externa seja trazida para dentro da empresa, ex-
plorada, estruturada (para que ele adquira os atributos que a tornem valiosa), distribuída, 
e finalmente, utilizada. 

A última parte no processo estratégico consiste em avaliar a estratégia. Nessa etapa, 
exige-se uma coleta e análise de informações que têm a função de fornecer um retorno à 
organização, que permita comparar a execução com a estratégia anteriormente adotada. 
Essa etapa permite também que a empresa adquira conhecimento e adapte suas estraté-
gias ao ambiente competitivo (MCGee e Prusak, 1994).

Acerca desse processo de avaliação, Beuren (2000, p. 88) diz que a medição e ava-
liação de desempenho de uma estratégia devem coletar dados para distribuir indicadores 
(informações), que serão utilizados pelos membros da organização, ou, como MCGee e 
Prusak (1994, p. 47) colocam, deve haver “sistemas de informação que informem aos 
executivos do alto escalão e aos gerentes da organização que as atividades necessárias, de 
acordo com a estratégia adotada, estão, de fato, acontecendo”.

Com base no exposto, podemos identificar a necessidade fundamental de informa-
ções em todo o processo estratégico. Nesse ponto, cabe uma ressalva: enquanto antiga-
mente havia dificuldade para obter informações, hoje chegamos facilmente ao excesso ou 
sobrecarga de informações, que pode ser tão ou mais prejudicial que a falta dela. Daven-
Port (2001) expressou bem o assunto assim:

Quando a informação está em todo lugar, o que acontece na maioria das organizações, a 
mercadoria em menor oferta é a atenção. Quando proliferam os meios, as tecnologias e os 
tipos de informação, a única constante é a nossa capacidade limitada de atenção, em espe-
cial para os responsáveis pelo processo decisório e para quem precisa do conhecimento 
para agir (Davenport, 2001, p. 119).

Como anteriormente foram destacados atributos desejáveis nas informações, não é 
demais apresentar que quanto maior for o número de atributos existentes em uma infor-
mação, maior valor ela terá para o processo da estratégia.

considerações finais

Tendo sido apresentadas as definições de informação, seus atributos, definida a 
estratégia e os componentes do planejamento estratégico e demonstrada a participação 
da informação no processo da estratégia, cabe agora refletirmos nas decorrências dessa 
relação informação-estratégia. 

Se for verdade que as informações têm papel fundamental na estratégia e que elas 
podem dar a uma organização vantagem competitiva, é importante questionar se efetiva-
mente a estratégia nas organizações tem tido o embasamento das informações, e se essas 
são verdadeiramente valiosas.

Com isso em mente, podemos imaginar três tipos de organização: as que não utilizam 
informações em seu processo estratégico, as que utilizam, mas não têm a consciência ou 
a preocupação com os atributos que as tornam valiosas e, o último grupo que se vale das 
informações e trabalha para que essas tenham os atributos necessários.
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No primeiro caso, quando, por exemplo, apenas a intuição dos gestores é utilizada, 
tem-se a impressão que a empresa está se arriscando. Mas vale perguntar: por que não uti-
lizam as informações? Algumas empresas podem se justificar alegando dificuldades e altos 
custos de acesso às informações, o que pode parecer um argumento infundado em face da 
existência de grandes quantidades de informação (eventualmente carecendo de organização 
para se tornarem valiosas), obtidas em jornais, revistas, internet ou até em conversas.

A desinformação quanto às opções disponíveis (resultado de descaso ou desinte-
resse) pode ser outra explicação, ou ainda a inexistência de um planejamento estratégico, o 
que leva o gestor a se preocupar somente com problemas cotidianos sem a estruturação de 
planos e metas para o futuro.

O segundo grupo de empresas utilizaria informações sem a devida preocupação com 
a qualidade dessas, o que deve levar a um desperdício de tempo3 e outros recursos, podendo 
tornar todo o processo ineficaz.

Finalmente, temos as empresas que utilizam informações valiosas desde a elaboração 
até a avaliação do planejamento estratégico e que, embora não sejam isentas de problemas, 
têm diante de si maior possibilidade de sucesso que as demais.

Em virtude do exposto acima, algumas sugestões podem ser feitas na tentativa de 
minimizar os problemas decorrentes do não uso ou do uso inadequado das informações. 
A primeira delas está relacionada com a criação de uma estratégia de informações alinhada 
com a estratégia empresarial (obviamente, se a organização não tem uma estratégia organi-
zacional criá-la seria o primeiro passo) onde a obtenção e uso da informação se tornassem 
um hábito, e mais do que isso, uma prioridade.

Adicionalmente, há a necessidade de que a organização tenha pessoal capacitado para 
tratar da obtenção, armazenamento e disseminação das informações dentro das necessida-
des da empresa, conhecendo para isso os atributos essenciais relacionados às especificidades 
da organização e de seu processo decisório.

Vale ressaltar que, aparentemente, os gestores imaginam que o pessoal da área de 
Tecnologia de Informação da empresa tenha essa atribuição, o que nem sempre é explícito 
e freqüentemente não é apropriado, uma vez que nessa área a preocupação predominante 
costuma ser muito mais com tecnologia do que com as informações para as quais tal tecno-
logia deveria ser apenas um suporte (dentre outros possíveis).

Por fim, parece conveniente indicar que a intuição, base do processo decisório para 
muitos gestores, não pode ser entendida como um processo místico. Ao contrário, ela pode 
ser percebida como a manifestação de uma forma de organização mental de um conjunto 
de dados que foram obtidos de forma fragmentada, desorganizada e desestruturada. Assim, 
ao gestor se conscientizar da importância do uso das informações no processo de criação, 
implantação e avaliação da estratégia, ele não estaria abrindo mão de sua intuição, mas utili-
zando-a de forma mais efetiva, pois agora ela é fruto de informações em maior quantidade 
e com maior qualidade.

Notas
1 Criada por Kenneth Andrews e Roland Christensen, a análise S.W.O.T. (Strengths, Weaknesses, Op-

portunities, Threats) parece ser uma boa ferramenta para essa atividade. 
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2 Site da revista HSM Management. “Cultura e competitividade analíticas alavancam resultados”. Dis-
ponível em: <http://www.hsm.com.br/canais/coberturadeeventos/fmem2007/thomasdavenport 
_pg01_290807.php?mace2_cod=639&pess2_cod=350860&lenc2_cod >. Acesso em: 31 ago 2007.

3 DavenPort (2001, p. 201) cita um levantamento que indica que os gerentes passam cerca de 17% de 
seu tempo buscando informações, o que pode ser considerado muito especialmente se as informa-
ções encontradas não forem realmente valiosas.

Referências bibliográficas

ANDREWS, Kenneth. R. “O conceito de estratégia empresarial”. In: MINTZBERG, Henry e QUINN, 
James Brian. O processo da estratégia. 3ª edição. Porto Alegre: Bookman, 2001.

ANSOFF, H. Igor. A nova estratégia empresarial. São Paulo: Atlas, 1990.

BARRETO, Aldo de Albuquerque. A condição da informação. Vol.16, n. 3. São Paulo: Perspectiva, 2002. 

BEAL, Adriana. Gestão estratégica da informação. São Paulo: Atlas, 2007

BEUREN, Ilse Maria. Gerenciamento da informação: um recurso estratégico no processo de gestão 
empresarial. São Paulo: Atlas, 2000.

BORGES, Mônica E. N. e CARVALHO, Natália G. M. Produtos e serviços de informação para negócios 
no Brasil: características. Ci. Inf. Brasília, v. 27, n. 1, p. 76-81, jan./abr. 1998.

BROWN, John S. e DUGUID, Paul. A vida social da informação. São Paulo: Makron Books, 2001.

BUCKLAND, Michael K. “Information as thing”. In: Journal of  the American Society for Information 
Science. V. 45, n. 5, p. 351-360, 1991.

CARVALHO, Gilda M.R. e TAVARES, Márcia S. Informação e conhecimento: uma abordagem organi-
zacional. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2001.

CASTELLS, Manuel. A era da informação: economia, sociedade e cultura. Série A Sociedade em Rede, 
vol. 1. São Paulo: Paz e Terra, 2006.

DAVENPORT, Thomas H. Ecologia da informação. São Paulo: Futura, 2001

DOBELIN, Sílvio. “Informação para tomada de decisão estratégica: Um estudo da disponibilidade, escopo e 
organização da informação para negócios em Campinas e região”. Dissertação (Mestrado em Ciência 
da Informação), PUC-Campinas. Campinas, 2004. 

ECO, Umberto. O signo. Lisboa: Presença,1990.

EVANS, Philip. e WURSTER, Thomas S. A explosão dos bits. Rio de Janeiro: Campus, 2000.

FERNÁNDEZ-MOLINA, J. C. Enfoques objetivo y subjetivo del concepto de información. Versão 
espanhola de Documentación Cientifica, v. 17, n. 3, p. 320-330, 1994.

JANNUZZI. Celeste A. S. C. Informação tecnológica para negócios no Brasil. Campinas: Alinea, 2002.

LE COADIC, Yves François. “O objeto e a informação”. In: LE COADIC, Yves François. A Ciência da 
Informação. Brasília: Briquet de Lemos, 1996, p. 4-13.

MAXIMIANO, Antonio C. A. Introdução à administração. São Paulo: Atlas, 2000.

McGEE, James e PRUSAK, Laurence. Gerenciamento estratégico da informação. Rio de Janeiro: 
Campus, 1994.

MINTZBERG, Harry e QUINN, James B. O processo da estratégia. 3ª edição. Porto Alegre: Bookman, 2001.



Acta Científica – Ciências Humanas – 2º Semestre de 2007 85

MONTALLI, Kátia L. e CAMPELLO, Bernardete S. Fontes de informação sobre companhias e 
produtos industriais: uma revisão de literatura. Ci. Inf. Brasília, v. 26, n. 3, p. 321-326, 
set./dez. 1997.

NONAKA, Ikujiro e TAKEUSHI, Hirotaka. Criação do conhecimento na empresa. Rio de Janeiro. 
Campus, 1997.

O’BRIEN, James A. Sistemas de informação: e as decisões gerenciais na era da internet. São Paulo: 
Saraiva, 2001.

PINHEIRO, Lena V. R. e LOUREIRO, José M. M. Traçados e limites da ciência da informação. Ci. Inf., 
Brasília, v. 24, n. 1, p. 42-53, 1995.

SHIN, Minsoo et al. “From knowledge theory to management practice: towards an integrated approach”. In: 
Information Processing and Management. Vol. 37, 2001. p. 335-355.

SILVA, Wellington D. F. Introdução à gestão da informação. Campinas: Alínea, 2003.

SOUZA, Terezinha. F. C. e BORGES, Mônica E. N. Fontes de informação financeira no Brasil. Ci. Inf. 
Brasília, v. 28, n. 1, 1999.

  


