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1. INTRODUÇÃO 
 
A informação sempre teve um papel fundamental no trabalho de 

planejamento estratégico dentro das organizações, sendo elemento central 

em qualquer atividade do trabalho gerencial.  Estas informações, que em sua 

maioria vêm ou estão diretamente relacionadas ao ambiente externo da 

organização, são utilizadas pelos gerentes no planejamento e projeto de 

ações que servirão de resposta às transformações externas. 

 

Nos dias atuais, a sobrevivência das organizações está baseada na 

capacidade dos seus administradores se adaptarem às mudanças que 

ocorrem rapidamente no ambiente externo que as cercam, conseguindo 

obter deste ambiente, através de uma bem definida estratégia de coleta, as 

informações que utilizarão como insumos para estabelecer diretrizes e 

estratégias de planejamento que, ao longo prazo, se reverterão no 

desenvolvimento da organização e de sua permanência no mercado. 

 

Já nos anos 50, BERTALANFFY1 alertava, dentro do contexto da sua Teoria 

Geral de Sistemas (TGS), sobre a importância do meio ambiente como um 

dos elementos essenciais para o estudo das interconexões entre as várias 

partes  que constituem um sistema, visto que ele exerce grande influência na 

operação do sistema. Tal qual os sistemas, as organizações são formadas 

“...por elementos em interação, interação essa de natureza ordenada...”. 

 

Este relacionamento entre a organização e o seu ambiente externo tem sido 

a principal área de estudo da teoria da organização. A organização pode ser 

vista como um “sistema aberto”, ou adaptativo ou dinâmico, definido como 

“aquele sistema que está em interação contínua com o meio-ambiente para 

reabastecimento de material, energia e informação, e que pode se adaptar às 

mudanças das condições internas e de meio-ambiente, é auto-organizado e 

pode mudar sua organização em resposta a mudança de condições” -

(WETHERBE)2. Nesta visão o ambiente é focalizado como “a fonte definitiva 
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de materiais, energia, e informação, todos estes elementos vitais para a 

continuação do sistema” (SCOTT) 3.

Outra definição de ambiente que, comprova a sua importância na atividade 

gerencial, é a fornecida por DUNCAN4 , que o define como  “a totalidade de 

fatores físicos e sociais que afetam diretamente o comportamento de tomada 

de decisão dos indivíduos dentro da organização”. 

 

Baseados no fenômeno de interação ambiental-organizacional, AGUILAR5 e

KEEGAN6 constataram que diferentes ambientes têm diferentes 

necessidades de informação. Os problemas, os desafios, as oportunidades 

de crescimento serão maiores em  um ambiente dinâmico do que em um 

ambiente estável, da mesma forma o planejamento das estratégias se 

tornará uma tarefa mais complexa, acarretando uma sobrecarga de esforços, 

por parte dos gerentes, no processo de aquisição de informações do 

ambiente externo à organização. NISHI & SCHODERBEK7 concluíram que, 

através deste processo de aquisição de informação, a organização tem 

acesso as informações sobre o seu ambiente externo. A forma como isto 

ocorre é crítica para o desenvolvimento de uma teoria comportamental da 

empresa. 

 

Por esta razão, CYERT & MARCH8 enfatizavam em seus estudos a 

necessidade de pesquisas sobre como as organizações adquirem 

informação, considerando que “uma vez que os objetivos organizacionais e 

as estratégias de decisão estão determinados, a organização pode ser vista 

como um sistema de processamento de informação e tomada de decisão. 

Necessitamos de  informações confiáveis sobre onde e como as 

organizações guardam as informações, como estas informações são 

comunicadas através da organização, como as decisões superiores são 

alcançadas, e finalmente, como tais decisões são implementadas dentro da 

organização”.  

Um dos primeiros autores a ver o ambiente como uma fonte de informação 

foi DILL9,10. Ele sugere que a melhor forma para se analisar o ambiente é 
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não tentar entendê-lo como uma coleção de outros sistemas e organizações, 

mas ao invés disto devemos “tratá-lo como informação que se torna 

disponível para a organização ou que, através de uma atividade formal de 

pesquisa, a organização pode ter acesso.  O importante é a informação que o 

ambiente torna disponível para a organização ser estudada sob a perspectiva 

de seus objetivos, são as condições sob as quais a organização irá trabalhar”

(DILL11). 

 

A informação que o ambiente fornece deve ser analisada em função do seu 

valor e do grau de influência que exerce sobre os objetivos da organização.  

Desta forma, as estratégias de ação para o alcance desses objetivos 

poderão ser melhor definidas.  

 

A visão informacional do ambiente institucional está implícita no trabalho de 

muitos outros autores, incluindo BURNS & SATALKER, CYERT & MARCH, 

GALBRAITH, LAWRENCE & LOIGH, THOMPSON, e WERCK.  A 

perspectiva comum é que a incerteza, gerada pelas transformações que 

ocorrem no ambiente, é inerente ao ambiente, cabendo à instituição se 

organizar para conviver com esta incerteza, usando as informações que vêm 

do ambiente para manter ou transformar os seus processos e estruturas. 

 

A habilidade de uma organização sobreviver num ambiente complexo e em 

constante transformação pode depender da sua capacidade de trocar 

informações, energia e material com seu ambiente e da sua própria 

adaptação a uma ampla série de mudanças, bem como de adaptar o 

ambiente às suas próprias necessidades. O nível de excelência de 

adaptação da organização às mudanças de seu ambiente é conseqüência 

direta da sua capacidade de processamento de informações. 

 

O reconhecimento de que o ambiente que circunda a organização se 

encontra sempre em estado que proporciona um fluxo constante de 

informação, isto é, o ambiente fica ininterruptamente enviando informações,  

pois está sempre se transformando, e de que a sobrevivência da organização 
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depende das informações sobre as tendências dentro deste ambiente, alerta 

para o fato das organizações precisarem se empenhar na aquisição de 

informações. 

 

Este reconhecimento contribuiu para que nos anos mais recentes 

aumentasse a atenção sobre o  grau de importância de cada um dos 

elementos dos sistemas de planejamento corporativo - entre eles o elemento 

de monitoramento ambiental. 

 

Mas para se projetar um sistema de monitoramento ambiental com sucesso, 

primeiro é necessário entender o funcionamento do processo de gerência 

estratégica. Com esta finalidade utilizamos o modelo projetado por WANG & 

TURBAN12.
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Figura 1: Processo de Gerência Estratégico 

Fonte: Wang & Turban12 

Observando a figura 1 vemos que o processo de gerência estratégica se 

divide em duas fases. A primeira fase envolve o monitoramento e a coleta 

dos dados dos ambientes externo e interno e a interpretação destes dados. 

O produto desta primeira fase é a informação que alimenta a fase de tomada 

de decisão estratégica e de implementação - fase 2. Esta fase envolve  

quatro atividades básicas:  1) planejamento estratégico - elaboração das 

estratégias de ações a serem tomadas para o alcance dos objetivos da 

organização, 2) planejamento da capacidade corporativa - tentativa de dar 

suporte às estratégias propostas, 3) respostas em tempo real - elaboração 

das respostas estratégicas às várias alterações do ambiente e 4)  

implementação das estratégias propostas. 
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A qualidade e, conseqüentemente, o sucesso do processo de tomada de 

decisão estratégica (fase 2), depende da relevância, da solidez, da exatidão, 

e da oportunidade dos dados coletados e da sua interpretação (fase 1). 

 

Sob esta perspectiva, torna-se fundamental, atualmente, que as 

organizações  se estruturem de modo a comportar, dentro de si, um setor 

específico responsável por este trabalho de monitoramento ambiental, 

interagindo diretamente com o ambiente, de modo a captar e trabalhar sobre 

as informações que este lhe envia.  Este setor irá preparar a organização 

para uma melhor e mais rápida adaptação às transformações que o próprio 

ambiente apresenta. 

 

Finalizando este capítulo uma pequena história citada por O’CONNELL & 

ZIMMERMAN13 traduz com perfeição a importância de se acompanhar as 

mudanças que ocorrem no ambiente externo.  Em muitas situações a 

surpresa pode não ser  agradável,  podendo afetar o sucesso de um 

empreendimento. 

 

“No campo de batalha de Waterloo não muito distante de Brussels, alguém 

freqüentemente  vê um turista curioso ou um historiador pesquisando o 

cenário, do ponto de vantagem do Duque de Wellington, onde o olmo ainda 

estava em pé, naquele fatídico Domingo de Junho de 1815. Observar através 

de um telescópio imaginário, sobre o terreno irregular, as muitas viagens 

para o posto de comando de Napoleão, uma milha distante à frente de La 

Belle Alliance. O que o adversário poderia  estar vendo ? Como eles 

planejaram e ajustaram as estratégias  que levariam  170.000  a uma 

competição sangrenta, o que eles sabiam, qual o conhecimento que eles 

tinham ? Por que a dúvida e confusão sobre a movimentação de Blücker e o 

avanço Prussiano para auxiliar Wellington ? Por que a indecisão em ordenar 

Marshall Grouchy a reforçar os flancos de Napoleão ?  

 

O que Napoleão e Wellington perceberam naquele Domingo foi somente o 

produto de uma observação pessoal. Tal qual o Duque e o Imperador, os 
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atuais estrategistas de negócios dependem intensamente das percepções 

organizacionais sobre o ambiente - um processo social de incrível 

complexidade e sensibilidade. Os historiadores podem divergir sobre como 

cada líder soube aproveitar a percepção ambiental de sua organização e qual 

o peso que teve, sobre o resultado da batalha, a qualidade da visão dos seus 

estrategistas militares sobre o  ambiente. Napoleão e Wellington se 

comportaram de formas diferentes, e representaram papéis diferentes no 

monitoramento ambiental”. 

 

Muitos dos sistemas de informação existentes são construídos somente em 

torno do fluxo de informações do ambiente interno da organização, por esta 

razão não conseguem dar suporte aos níveis mais altos de gerência na sua 

de tarefa de monitorar e interpretar as informações do ambiente externo. 

 

Alertados pelo surgimento dessas novas necessidades informacionais, 

concluímos ser necessário se estruturar um modelo de sistema de 

monitoramento ambiental orientado para o planejamento estratégico da 

Comissão Nacional de Energia Nuclear  com o propósito de preencher esta 

lacuna informacional observada. 
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2. OBJETIVOS 
 

Considerando que na atualidade as organizações necessitam estar a um 

passo a frente do que acontece ao seu redor, de modo a evitar surpresas,  

garantir a continuidade de suas atividades e o alcance de seus objetivos, e    

não se podendo ignorar a influência que o ambiente externo da organização 

exerce nas suas atividades, torna-se necessário um acompanhamento 

contínuo de suas transformações.  Ao sistema de monitoramento ambiental 

cabe esta tarefa de vigília contínua, a fim de manter o valor da informação 

que irá subsidiar o planejamento estratégico.  Desta forma o processo de 

tomada de decisão, a curto e longo prazo, tem uma maior possibilidade de 

obter sucesso se acontecer dentro de um contexto ambiental externo 

conhecido. 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Com o propósito de preparar a CNEN para se adaptar com rapidez às 

transformações  dinâmicas do seu ambiente externo de maneira que suas 

estratégias possam ser redefinidas com margem de segurança, é que este 

trabalho se propõe a projetar um modelo de sistema de monitoramento 

ambiental para subsidiar, com informações coletadas dos setores relevantes 

do ambiente externo, o processo de tomada de decisão que irá modelar as 

futuras ações da organização. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Explicar, através de uma revisão dos sistemas de  informação gerencial 

existentes, o surgimento da necessidade de um sistema de informação 

gerencial voltado especificamente para as informações do ambiente externo 

da organização; 
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• Apresentar o processo de monitoramento ambiental, seu objetivo e 

funcionamento, desde a fase inicial de coleta de dados até a fase final de 

disseminação das informações; 

 

• Modelar o ambiente externo no qual a CNEN está inserida, através de 

uma análise sobre as diversas áreas de atuação da organização e de suas 

necessidades informacionais; 

 

• Estabelecer uma metodologia para a construção de um modelo de 

monitoramento ambiental baseado no modelo formal de monitoramento 

ambiental proposto por WANG1;

• Gerar subsídios para a implantação de uma divisão responsável pela 

tarefa de identificar, monitorar e avaliar as informações geradas a partir das 

principais mudanças ambientais que ocorram nos setores apontados como 

os mais importantes para a instituição 
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3. EVOLUÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GERENCIAL 
 

A afirmação de DRUCKER1 de que “a informação é a ferramenta do 

administrador” continua tão ou mais verdadeira quanto na época em que foi 

dita.  Mais do que nunca estamos consciente da necessidades 

informacionais dos  executivos para as suas tomadas de decisões, e que o 

acesso à essas informações em tempo hábil, conseqüência direta das  novas 

tecnologias de informação implica em vantagem competitiva. 

 

O sistema de informação gerencial auxilia os administradores a consolidar o 

tripé básico de sustentação organizacional : qualidade, produtividade e 

participação. “É o processo de transformação de dados em informações que 

são utilizadas na estrutura decisória da empresa, que proporciona a 

sustentação administrativa para otimizar os resultados, isto é, procurar torná-

los o melhor possível“ (OLIVEIRA2). Por apresentar  níveis diferenciados de 

gerência - o que gera necessidades de informação particulares - uma 

organização deve utilizar sistemas de informação específicos para cada um 

dos seus níveis gerenciais. Integrando todos estes sistemas, que 

necessariamente devem atender aos seus respectivos usuários com 

qualidade e eficácia, a organização passa a  dispor de um recurso único para 

o seu planejamento estratégico, que a auxiliará na conquista de seus 

objetivos. Como exemplo podemos citar o EIS - Sistema de Informação 

Executiva (Executive Information System), o Monitoramento Tecnológico 

(Vieille Technologique), o MIS - Sistema de Informação Gerencial 

(Management Information System), o DSS - Sistema de Suporte à Decisão 

(Decision Support System). Todos são sistemas de informação 

computadorizados com um único objetivo: dar apoio informacional às 

atividades dos diversos níveis de gerência de uma organização. 

 

• ponto de partida desses sistemas de informação se deu na década de 60, 

quando constatou-se as necessidades fisiológicas de informações dos 

sistemas de nível operacional das empresas (contabilidade, folha de 

pagamento etc).  Para resolver estas necessidades, localizadas na base 
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da Pirâmide de Maslow (Figura 2), foram aplicados os recursos 

computacionais e de tecnologia de informação.  Satisfeita esta 

necessidade partiu-se em seguida para o nível de suporte ao negócio 

como, por exemplo, os sistemas de vendas, marketing etc. sempre dentro 

do contexto de “dentro para fora”. Novamente satisfeita essa necessidade, 

partiu-se para um degrau acima na hierarquia das necessidades de 

informação, rumo aos Sistemas de Suporte à Decisão ou DSS e o passo 

seguinte os EIS - Sistema de Informação Executiva finalizando nos 

Sistemas de Monitoramento Ambiental. 

 

Necessidades Fisiológicas

Necessidades de Segurança

Necessidades Sociais

Necessidades de 
Estima

Necessidades de
Auto-realização

Pirâmide de Maslow
Hierarquia de Necessidades

Sistemas de Nível Operacional

Sistemas de Suporte às
Operações de Suporte

Sistemas de Suporte
à Decisão (DSS)

Sistemas de 
Informação

Executiva (EIS)

Sistemas de
Monitoramento

Ambiental

Sistemas de Informação
Níveis de Atendimento

Necessidades de Informação

Figura 2 - Pirâmide de Maslow x Sistemas de Informação 

Fonte: FURLAN3

Os conceitos de EIS e DSS são muitas vezes confundidos. Apesar de 

estarem relacionados, o EIS e o DSS tratam de problemas diferenciados e, 

tipicamente, atendem a públicos-alvo diferentes. Um EIS é projetado 

especificamente para ser usado pelos executivos, enquanto que o DSS é 

projetado para o nível intermediário de gerência. Os ingredientes básicos de 

tais sistemas incluem dados e modelos que descrevem o relacionamento 
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destes dados.  Os modelos permitem aos usuários empregar técnicas de 

análise lógica do tipo what-if ( exemplo: o que acontece com a produção se 

o preço baixar) e de análise de objetivos. A utilização de sistemas não 

estruturados, baseados em informações textuais e cognitivas que, por sua 

natureza, não podem ser armazenados de forma relacional como  nos 

bancos de dados tradicionais para geração de relatórios gerenciais, passou 

a exigir a estruturação e modelagem das informações necessárias ao 

executivo. 

 

As evidências da prática é que nem sempre as chamadas informações 

gerenciais, ou visualizações globais, altamente consolidadas e resumidas, 

são suficientes para atender aos executivos estratégicos.  Na realidade, a 

busca de justificativas para os resultados encontrados, seja porque não 

atingiram os índices desejados ou porque superaram as expectativas 

formuladas, tornaram-se poderosos elementos de análise e gestão e as 

informações requisitadas pelos executivos passam a ser os detalhes 

operacionais que geraram os resultados obtidos. 

 

Devido a isso, no processo de desenvolvimento de um EIS  passa a existir 

preocupação maior no aprofundamento das informações que irão conduzir o 

executivo até o grau de detalhe necessário.  Isto provoca uma verticalização 

do sistema até as bases de dados geradas nos sistemas de nível 

operacional. Desta forma, o EIS passa a incorporar características dos DSS 

permitindo, assim, estender o seu escopo de ação até aos níveis gerenciais e 

de assessoria de alto nível, que passaram a acessar as mesmas telas que os 

executivos de nível superior, além de executar simulações, projeções e 

consultas multivisão às bases de dados. 

 

A imprevisibilidade e as constantes mudanças de enfoque quanto às 

informações a serem utilizadas pelos executivos, provocadas por mudanças 

no macroambiente empresarial, conduzem a uma amplitude cada vez maior 

do sistema. 
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Observam-se na base da pirâmide organizacional os sistemas de 

processamento de transações, que foram aplicados aos níveis operacionais 

mais baixos da empresa na automatização de seu trabalho. Suas 

características básicas incluem: 

 

a) foco no processamento, fluxo e armazenamento de dados no nível 

operacional; 

b) processamento de transações operacionais; 

c) arquivos integrados para atividades afins; e 

d) relatórios para acompanhamento e conferência de dados. 

 

Para um melhor entendimento conceitual destes sistemas utilizaremos as 

definições formuladas por Ralph H. Sprague e Hugh J. Watson4:

Devido às necessidades de informações dos níveis operacionais surgiram  os 

Sistemas de Informação Gerencial (MIS - Management Information Systems) 

que passaram a oferecer, aos níveis gerenciais da empresa, informações 

sumarizadas. No MIS, o foco passa para a atividade de planejamento e 

integração dos sistemas e tem como características principais: 

 

a) foco na informação direcionada à gerentes de nível médio; 

b) fluxo de informações estruturadas; 

c) integração dos sistemas por área funcional; e 

d)  geração de relatórios e consultas, normalmente com o uso de um banco 

de dados. 

 

Apesar de melhorarem o atendimento aos níveis gerenciais da empresa, 

estes sistemas se apresentavam excessivamente estruturados e voltados 

para o fluxo de informações e totalmente baseados nos arquivos de dados 

disponíveis. Então para atender a um nível gerencial superior dentro da 

organização era necessário mudar o foco dos sistemas para as decisões, de 

maneira a serem consideradas como um processo gerencial específico que 

deve levar em conta características peculiares, tais como: 
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a) ênfase na flexibilidade, adaptabilidade e capacidade de oferecer respostas 

mais rápidas; 

b) operação totalmente controlada pelo usuário; e 

c)  foco sobre o processo de tomada de decisão, dando suporte aos 

diferentes estilos pessoais de decisão dos gerentes. (Sprague &. Watson4)

No final da década do 60 e início da década de 70 surgiram os primeiros 

Sistemas de Apoio à Decisão, como resultado da conscientização sobre a 

necessidade de prover um melhor suporte ao processo de gestão e, dessa 

forma, melhorar o grau de contribuição da tecnologia da informação para os 

negócios.  As principais características dos sistemas que surgiram nessa 

época relacionavam-se à utilização de dados e modelos para resolução de 

problemas não estruturados.  Eram definidos como sistemas computacionais 

interativos que auxiliavam os responsáveis na tomada de decisão. Dentre as 

características técnicas que qualificavam um sistema como DSS temos: 

 

a) os DSS tendem a ser voltados para problemas menos estruturados e 

menos especificados com os quais os gerentes de alto nível normalmente se 

deparam; 

b)normalmente combinam o uso de modelos e técnicas analíticas com as 

funções tradicionais de acesso e recuperação de informações existentes nas 

bases de dados; 

c) buscam incluir ferramental de recursos que facilitam o uso por pessoal não 

qualificado em informática; 

d) enfatizam a flexibilidade e adaptabilidade para acomodar mudanças no 

ambiente de negócios e na abordagem de tomada de decisão utilizada pelo 

usuário; e 

e) devem servir de apoio a todas as etapas do processo decisório (captação 

de problema, elaboração de soluções e implementação). (Sprague &. 

Watson4)
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Nesse contexto insere-se o DSS como um tipo de sistema que não é apenas 

uma evolução dos sistemas transacionais ou de informações gerenciais 

(MIS), e, portanto, não tem intenção de substituir nenhum deles.  Tampouco 

é um tipo de sistema voltado exclusivamente à gerência de alto nível, 

complementando deficiências de outros sistemas. 

 

O DSS é uma classe de sistema de informação que engloba sistemas de 

processamento de transações, acesso a diversas bases de dados e a uma 

base de modelos decisórios, e que interage com os outros componentes dos 

sistemas de informação, no sentido de apoiar as atividades decisórias de 

gerentes de vários níveis.  O crescimento desse tipo de sistema deu-se 

rapidamente graças à constatação da necessidade de apoio à decisão, não 

apenas nos níveis gerenciais mais altos, mas em todos os níveis gerenciais.  

Como decorrência, passaram os DSS a ser operados nos diversos níveis 

organizacionais como ferramenta de gerentes de diferentes graus. 

 

A controvérsia básica que surge normalmente situa-se na resistência em 

aceitar a criação de uma nova nomenclatura, por se entender que as 

diferenças com relação à tecnologia anterior são pequenas para justificar a 

diferenciação.  Existem os que entendem que o DSS e MIS são na realidade, 

a mesma coisa, sendo que o primeiro (DSS) é de fato um subconjunto do 

segundo (MIS).  Todavia, segundo FURLAN3, existem características 

suficientemente diferentes entre eles para que se adotem conceitos 

separados para cada um. 

Analisando o EIS, o DSS e o MIS, podemos constatar que até o momento a 

preocupação maior tem sido em melhorar o fluxo de informações dentro da 

própria empresa. Todos estes sistemas apresentam resultados quando 

enxergamos a empresa sob a ótica de um sistema fechado “onde nenhum 

material entra ou deixa-o”(L. Von BERTALLANFY5), isto é, a informação 

circula dentro das dependências da empresa e somente nela, não havendo 

trocas com o meio ambiente externo.  Mas as empresas sofrem constantes 

transformações decorrentes das informações que recebem dos diversos 

setores que compõem o seu ambiente externo. A empresa, antes vista como 
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um sistema fechado, agora passa a ser vista sob a ótica de um sistema 

aberto pois “há importação e exportação e, conseqüentemente mudança dos 

componentes” (L. Von BERTALLANFY5).  

 

Ultimamente, à medida em que a competição acentua-se em praticamente 

todos os mercados, os executivos passam a se interessar mais por dados 

externos do que pelos dados operacionais do dia-a-dia da empresa. Cada 

vez mais tornam-se importantes as informações sobre o ramo de atividade 

em que a empresa opera. Os executivos passam a necessitar de sistemas 

que monitorem, coletem e analisem estas informações que o ambiente 

externo gera e que são de interesse para o Planejamento Estratégico da 

empresa. A este “processo” de coleta de dados externos damos o nome de 

Monitoramento Ambiental (environmental scanning) considerado o passo 

seguinte na escala dos sistemas de informação de apoio aos executivos.  

 

Esse nível de necessidade de informação, com um escopo de fora para 

dentro da organização, refere-se ao meio organizacional em que a empresa 

está inserida, incluindo informações sobre concorrentes, governo, 

consumidores e tendências de mercado. A análise comparativa de 

desempenho relativa aos concorrentes ou seu crescimento comparado ao do 

mercado e da economia como um todo passa a ser mais significativa do que 

os números internos isolados do contexto.  

Uma das técnicas de monitoramento ambiental é o Monitoramento 

Tecnológico (Veille Technologique). Sua preocupação é “detectar a inovação 

que leva à mudança tecnológica. Inovação é um processo total de 

subprocessos inter-relacionados. É a soma da concepção de uma nova idéia, 

de um novo projeto e do desenvolvimento de um mercado, agindo de forma 

integrada” (MYERS & MARQUIS6). 

 

O acompanhamento sistemático, que acontece na atividade de 

monitoramento tecnológico, proporciona colher informações que permitam à 

organização criar estratégias e colaborar no processo de tomada de decisão, 

visando salvaguardar a competitividade, notadamente aspectos do nicho de 
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mercado ocupado e as possibilidades de modernização, crescimento e 

mudança nos processos. 

 

Qualquer organização, independentemente de seu tamanho, necessita se 

ajustar a esta nova exigência informacional de seus executivos, procurando 

por um modelo próprio de sistema de monitoramento ambiental para coletar, 

tratar e disseminar estas informações obtidas do seu ambiente externo. A 

partir deste monitoramento é que melhor se poderá adequar a empresa às 

necessidades futuras. 
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4. O QUE É MONITORAMENTO AMBIENTAL 

A atividade de Monitoramento Ambiental (environmental scanning) começou 

nos meados da década de 60, nos países desenvolvidos, para atender às 

necessidades de melhor acompanhar as  mudanças rápidas e abruptas no 

ambiente externo, que podem ocorrer tanto nas áreas políticas, econômicas, 

tecnológicas ou sociais de importância nacional ou internacional.  Cada 

organização desenvolveu sua própria maneira de estruturar suas atividades 

de Monitoramento  Ambiental e de utilizar os resultados no processo de 

planejamento de acordo com suas necessidades. 

 

Em termos conceituais, o processo de Monitoramento Ambiental é simples:  

“identificar, acompanhar e analisar sinais de alarme precoce no ambiente. 

Estes sinais são os precursores de tendências e eventos emergentes que 

possam ter relevância futura no desenvolvimento dos negócios da 

organização. Como tal, precisam ser selecionados cuidadosamente dentre a 

abundância de informação bruta existente e analisada quanto a sua potencial 

relevância, antes que se executem previsões detalhadas para caracterizar as 

tendências e os eventos emergentes, e para especular sobre suas prováveis 

conseqüências para a organização” (Rev. Adm. Empr1). 

 

BRIGHT2 foi um dos primeiros a conceituar Monitoramento Ambiental para 

um ambiente industrial como o processo “.... baseado nas avaliações dos 

eventos em curso que possam  afetar a tecnologia”. Em seus estudos ele 

estabelece quatro atividades do processo de monitoramento que são:  

 

� Busca no ambiente por sinais que possam ser antecipadores de uma 

significativa mudança tecnológica; 

 

� Identificação das possíveis conseqüências destes sinais, se eles não são 

espúrios e se as tendências por eles sugeridas terão continuidade; 
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� Escolha dos parâmetros políticos, eventos e decisões que deveriam ser 

seguidos ordenadamente para verificar a verdadeira velocidade e direção da 

tecnologia e os efeitos do seu emprego;e 

 

� Apresentação dos dados a partir dos passos precedentes em tempo hábil 

e forma apropriados para que os gerentes possam usá-los nas decisões 

sobre a reação da organização. 

 

Mas o estudo inicial sobre monitoramento ambiental data de 1967 e foi 

desenvolvido por AGUILAR3 para um ambiente geral de negócios. Nele, a 

atividade de  monitoramento ambiental é definida como o  

 

“Monitoramento da informação sobre eventos e relacionamentos  

dentro do ambiente externo da organização, este conhecimento subsidiará 

aos gerentes do topo na sua tarefa de planejar o curso das futuras ações da 

organização”. 

 

AGUILLAR3, em seu  estudo, identificava diferenças entre pesquisar 

informações sobre uma determinada questão, e enxergar informações ou ser 

exposto a informações, sem necessidade de informação específica em 

mente.  Ele definia quatro modos de monitoramento ambiental: 

 

� VISÃO INDIRETA   (“undirected viewing “) 

 

⇒ Neste modo o gerente é exposto à informação sem nenhum propósito 

específico ou necessidade informacional em mente.  Na verdade, o gerente 

não tem percepção de quais questões poderiam ser levantadas. A Visão 

Indireta acontece todo o tempo e alerta o gerente de que algo acontece e 

que existe mais a ser aprendido. Ela ocorre, por exemplo, quando o gerente 

conversa com associados durante uma reunião informal. 

 

� VISÃO CONDICIONADA (“conditioned viewing”) 
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⇒ O gerente está exposto às informações de áreas selecionadas ou a 

determinados tipos de informação.  Além disso, o gerente está pronto para 

compreender o significado de tal informação, assim que é encontrada. Um 

exemplo de visão condicionada seria o folhear das seções do jornal ou 

periódicos que saem regularmente sobre certos tópicos 

 

� BUSCA INFORMAL (“informal search”) 

 

⇒ O gerente procura intensamente por informações que o levem a uma 

determinada questão, de forma não estruturada e limitada.  Um exemplo de 

pesquisa informal é a monitoração de mercado financeiro para checar os 

resultados de um novo produto 

 

� BUSCA FORMAL (“formal search”) 

 

⇒ O gerente faz esforço deliberado ou planejado para obter informação 

específica ou informação sobre uma questão específica, por exemplo, a 

coleta sistemática de informação para avaliar a aquisição na perspectiva de 

uma corporação. 

 

O valor real dos conceitos acima descritos está no fato de que eles facilitam 

a compreensão de como as organizações vão conhecendo suas numerosas 

necessidades informacionais. Eles nos ajudam a ver não somente o que está 

acontecendo, mas o porquê do monitoramento organizacional tomar as 

várias formas que apresentam.  Normalmente, uma organização tende a 

buscar uma informação particular mais por um modo de monitoramento do 

que por outros.  Este fato nos permite considerar a vinculação de uma 

necessidade informacional com algum modo particular de monitoramento. 

Isto não impede a possibilidade de que o primeiro modo escolhido para uma 

necessidade possa não ser o modo pelo qual a informação desejada seja 

revelada. 
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Por definição, uma busca formal deveria ser o modo mais eficiente, mas 

também o mais custoso, para monitorar os dados estratégicos.  Mas uma 

empresa não pode  necessariamente empreender buscas formais para todas 

as suas exigências informacionais, mesmo que estas estejam relacionadas a 

propósitos estratégicos. Isto se dá pela empresa não conseguir definir todas 

as suas preocupações estratégicas ou por não conseguir definir as suas 

necessidades informacionais associadas. Dessa forma, já que todo o 

monitoramento não pode ser feito pelo método mais eficaz (busca formal), 

permanece a necessidade de se fazer vinculações, onde as necessidades 

informacionais e os modos de monitoramento estejam relacionados. 

 

Em uma revisão da literatura de Biblioteconomia, Administração, Psicologia e 

Computação, ROUSE & ROUSE4 definem a procura humana pela 

informação como o processo de identificação e escolha entre fontes 

alternativas de informação.  A procura pela informação está baseada em 

amplos processos de tomada de decisão, solução de problemas e alocação 

de recursos que forneçam um contexto para o estabelecimento das 

necessidades de informação.   

 

CHOO & AUSTER5 consideram que em nível conceitual o monitoramento 

ambiental pode ser visto como um caso especial de busca de informação. O 

monitoramento faz parte do processo de tomada de decisão estratégica e, 

desta forma,  um estudo sobre o monitoramento, como processo de 

aquisição de informação, deveria analisar a seleção e o uso de fontes 

alternativas de informação. 

 

O monitoramento ambiental, na verdade, pode ser visto como um caso 

estendido de busca de informação e este monitoramento não inclui somente 

a busca por uma determinada informação, mas também a simples exposição 

a uma informação que pode vir a causar impacto na organização. O objetivo 

é não ser surpreendido e, quando possível, gerenciar, com as informações 

coletadas, as questões que irão modelar o futuro da empresa. 

 



Universidade Federal do Rio de Janeiro 
Mestrado em Ciência da Informação 

13-11-2008 

29

A sua importância é reconhecida na atualidade, a partir do momento em que 

a encontramos em diversas organizações, independente de seu tamanho e 

de sua natureza, como uma tarefa específica incorporada aos processos de 

planejamento. 

 

4.1 O PROCESSO DE MONITORAMENTO AMBIENTAL 

 

O processo de Monitoramento Ambiental  tem “inputs” e “outputs”  como 

podemos observar na figura 3. 

• Previsão
•Planejamento
estratégico
•Desenvolvimento de
recursos humanos
•Relações Públicas

Fontes de
Informação

UtilizaçãoAtividades
de MA

• Contatos
pessoais
•Jornais
•Revistas
•Relatórios
•Simpósios
•Exposições
•Etc.

• Colecionar
•Selecionar e classificar
•Armazenar e retificar

•Avaliar e Interpretar
•Disseminar
•Rever

•Memorandos
•Boletins
•Relatórios

•Avaliar e Interpretar
•Disseminar
•Rever

PROCESSO DE MONITORAMENTO AMBIENTAL

Figura 3: Processo de Monitoramento Ambiental 

Fonte: Revista de Administração de Empresas1

Os “inputs” são todas as formas de informação que podem ser obtidas a 

partir de contatos pessoais, leitura de jornais, revistas, relatórios e 

comparecimento a simpósios, exposições técnicas etc. 

 

Os “outputs” geralmente são memorandos, boletins e relatórios, divulgados 

periodicamente, contendo análises que caracterizam certas 

tendências/eventos emergentes e especulam sobre possíveis implicações 
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para a organização.  Estes resultados são então injetados nos processos de 

gerenciamento estratégico e tomada de decisão da organização, tendo por 

objetivo a previsão, planejamento, desenvolvimento de recursos humanos e 

alerta a relações públicas quanto a possíveis mudanças que possam afetar a 

imagem da organização. 

 

Como podemos observar na figura 3, as atividades de Monitoramento 

Ambiental começam com a aquisição e o armazenamento da base de 

informação necessária para a alimentação da próxima etapa do processo, 

que é a sua analítica. 

 

A seguir são descritas sucintamente, segundo a revista de Administração de 

Empresas1 , cada uma destas atividades: 

 

� Colecionar 

 

Nesta fase o objetivo é trazer dados em estado bruto para o sistema. 

É uma fase crucial, já que dela depende a eficácia das outras atividades do 

Monitoramento Ambiental.  O passo inicial nesta fase é primeiro definir quais 

fontes de informação deverão ser monitoradas e seu grau de inteireza e 

profundidade. A abordagem usada deve ser flexível o suficiente para permitir 

a inclusão ou a exclusão de fontes, conforme o andamento do processo e as 

mudanças ambientais. 
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� Selecionar e Classificar 

 

Os dados coletados passam por um processo de filtragem, já que o 

volume sempre é considerável, de modo a permitir que somente os itens 

verdadeiramente relevantes para a organização permaneçam no sistema.  

Todos os dados coletados são classificados e codificados para ser 

armazenados ou posteriormente retirados de modo eficiente, desta maneira 

torna-se importante a utilização de um processo de seleção eficaz, de forma 

a se evitar uma sobrecarga do sistema com dados que nunca serão usados e 

que eventualmente serão excluídos do sistema. 

 

� Avaliar e Interpretar 

 

Consiste de uma série de análises que precisam ser feitas de modo a: 

 

- avaliar a relevância de cada item selecionado para a organização; 

 - identificar padrões que parecem, através da análise de grupos de 

itens, estar se desenvolvendo no ambiente; 

 - interpretar o significado desses padrões de eventos e tendências; 

 - desenvolver hipótese sobre as conseqüências potenciais desses 

eventos/tendências para a organização;e 

 - descobrir outros sinais no ambiente, que podem ou não confirmar 

esses padrões, e seu significado para a organização 

 

� Disseminar e revisar 

 

Os resultados da fase analítica devem ser divulgados em tempo hábil 

para garantir a utilidade prévia das informações. Conforme as mudanças que 

ocorram no ambiente externo, é necessária uma revisão periódica de todas 

as atividades descritas para adicionar ou excluir fontes de informação, excluir 

do sistema a informação sem valor, modificar os critérios de seleção 

conforme a experiência exija, a fim de acompanhar padrões de eventos já 

divulgados quando as mudanças nesses padrões se tornam aparentes.  Um 
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sistema de Monitoramento Ambiental precisa de supervisão contínua para 

manter sua eficiência e eficácia e não se pode permitir que seja 

“autodirigido”, pois este sistema atua em função das mudanças do meio 

ambiente externo que ocorrem com freqüência. 

4.2 O FOCO DO MONITORAMENTO AMBIENTAL 

 

Considerando que o ambiente externo de uma organização é composto de 

diversos fatores com passíveis de vir a afetar o seu desempenho, muitas 

pesquisas dividem este ambiente em um número pequeno de setores, que 

julgam facilitaria a busca por sinais/informações importantes e onde o 

monitoramento ambiental se concentrará. Como veremos a seguir, o 

estabelecimento destes setores específicos varia de autor para autor, como 

também irá variar de empresa para empresa, pois cada uma tem suas 

atividades específicas, e as informações que necessitam também são 

distintas. Para BRIGHT2 o ambiente deveria ser dividido nos seguintes 

domínios: 1) tecnológico, 2) econômico, 3) político, 4) social e 5) ecológico,  

enquanto JAUCH & GLUECK6 identificam seis setores ambientais: (1)de 

clientes, (2) de fornecedores, (3) de competidores, (4)sócio-econômico, 

(5)tecnológico e (6)governamental. FAHEY & NARAYANAN7 distinguem 

entre um macroambiente, que compreende os setores social, econômico, 

político e tecnológico, e o ambiente industrial constituído principalmente dos 

setores de clientes e competidores. 

 

NISHI & SCHODERBEK8 constataram que, no Japão, tanto para as 

empresas de computador quanto para a indústria de processamento de 

informação, o setor de marketing era o principal setor do ambiente seguido 

pelo setor tecnológico. Neste caso, o ambiente externo da organização foi 

dividido em seis setores que representavam a interface da organização com 

os diversos segmentos do ambiente: (1) setor de marketing, (2) setor 

tecnológico, (3) setor governamental, (4) setor de recursos, (5) setor de  

crescimento externo e (6) outros setores. AUSTER & CHOO9, no seu estudo 

junto às empresas canadenses, encontraram o ambiente dividido em seis 
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setores: (1) de clientes, (2) de competidores, (3) tecnológico, (4) regulatório, 

(5) econômico e (6) sócio-cultural.  Os setores relacionados ao mercado com 

informações sobre  clientes, fornecedores e competidores aparecem como os 

mais importantes, superando até os setores técnicos.  Sobre eles recai o foco 

do monitoramento ambiental. 

 

O número de setores em que o ambiente é dividido não tem influência no 

processo de monitoramento ambiental, pois cada organização tem suas 

próprias características gerenciais e, por conseguinte suas necessidades 

informacionais são distintas. Mas é importante para o processo que se 

identifique quais os sinais/informações relevantes e que devem ser 

monitorados e, conseqüentemente, suas respectivas fontes de informação. 

MARTINO10 sugere que uma série que questões inquisitivas  por setor deve 

ser feita para que melhor se delimite o campo de monitoramento, de forma a 

permitir a identificação dos importantes tipos de sinais que precisam ser 

monitorados. 

 

Apesar de a maioria dos estudos estar voltados para o setor privado, alguns 

poucos começam a pesquisar sobre o emprego desta nova técnica no setor 

público. Nele também deve existir uma preocupação com a aquisição de 

informações ambientais que o façam reavaliar os seus programas de 

trabalho.  A sociedade anseia e espera que os órgãos deste setor tenham as 

mesmas preocupações e responsabilidades em melhorar os seus serviços e 

atendimentos, tanto quanto têm as organizações privadas. 

 

E para que esse processo ocorra de forma plena, os administradores 

públicos terão de desenvolver habilidades e ferramentas que os auxiliem na 

avaliação de seus desempenhos. Isto é, os gerentes devem empregar 

esforços no desenvolvimento de metodologias para obter informações, as 

quais serão utilizadas nas tomadas de decisão. Sua habilidade para 

responder às pressões da sociedade por uma prestação de serviço eficiente 

e eficaz, dependerá da sua habilidade em obter as informações de que 

precisam, no momento em que dela precisarem. 
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5. MODELANDO O AMBIENTE 
 

Como já dissemos anteriormente, o ambiente externo de uma empresa 

desempenha um papel fundamental na definição da filosofia de trabalho da 

empresa e no planejamento de suas estratégias. O ambiente é a cercania de 

uma organização, isto é, ele envolve por completo a organização.  Este 

ambiente determina o andamento das funções da organização.  Tentar 

definir suas propriedades torna-se uma tarefa extremamente difícil, a partir 

do momento que ele se apresenta complexo e dinâmico. Da mesma maneira 

se configura difícil tentar fazer comparações de diferentes ambientes como 

também propor generalizações sobre as influências destes. Isto é, se 

aplicarmos um mesmo tipo de estratégia em organizações de mesma 

atividade mas em países diferente, por exemplo, provavelmente os 

resultados finais serão completamente diferentes, já que os ambientes que 

cercam as organizações apresentam características distintas, tais como 

tamanho, diversidade e  instabilidade. 

 

Por estas razões, a melhor forma, nos parece, de se analisar um ambiente 

externo de uma organização é ver como este ambiente afeta a organização, 

isto é, quais as fontes de origem dos “inputs” informacionais que podem vir a 

afetar as atividades e objetivos da organização. Estes “inputs” informacionais 

podem ter influências de longo a curto prazo na organização e apresentam 

uma tal importância para a organização que, provavelmente, poderão levá-la 

uma transformação significativa. 

 

Nem toda a informação que chega à organização ou que ela acessa é 

relevante para os seus objetivos e programas.  O volume de dados é 

enorme, necessitando ser analisado e classificado.  Após ser analisado e 

chegando-se a conclusão de que o “input” informacional se apresenta 

relevante, em função dos objetivos da organização, este passa a ser visto 

como um recurso fundamental para atingir com sucesso os objetivos. 
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Sob estes aspectos a colocação feita no Relatório interno do Tesouro 

britânico1, produzido em 1987, intitulado “Administrando a Informação como 

Recurso, sobre o papel da informação vem reforçar a nossa opinião:  

 

“Informação... satisfaz os requisitos para ser considerada um recurso. É uma 

necessidade.  Os custos associados à sua coleta, disseminação, 

armazenamento, análise e descarte são elevados, o que é contrabalançado 

pelo fato de ela possuir valor significativo nas áreas administrativa, 

operacional e de planejamento do governo.  Em qualquer organização, e 

especialmente no serviço público parece ser correto considerar-se a 

informação como recurso importante”  

Esta visão da informação como recurso dos mais valiosos reflete a 

importância de sistemas de informação eficazes e eficientes dentro do 

serviço público. A modelagem de um sistema de informação, seja ele de 

qualquer natureza, deveria estar condicionada às necessidades de 

informação do usuário. O estabelecimento destas necessidades, por sua vez, 

está diretamente relacionado não apenas aos usos do que se pretende fazer 

da informação, mas também aos contextos sociais, de trabalho, etc., na qual 

o usuário está inserido.  Conscientes disso torna-se necessário um 

reconhecimento mais detalhado do ambiente organizacional, onde o usuário 

que pretendemos atingir está envolvido.  

 

5.1. O PROPÓSITO da Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN 

 

A missão de uma empresa é uma declaração única que representa a sua 

identidade, estabelecendo o seu propósito mais amplo. A Comissão Nacional 

de Energia Nuclear - CNEN é uma autarquia federal vinculada à Secretaria 

de Assuntos Estratégicos da Presidência da República - SAE,  criada em 

1956 pela necessidade do País em ter um órgão regulatório, fiscalizador e de 

pesquisas do uso da energia nuclear para fins pacíficos dentro de todo o 

território nacional, tornando-se esta a sua principal missão. E para conseguir 

cumprir a sua missão a CNEN tem por objetivos: 
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• assessorar a SAE na proposição da Política Nacional de Energia Nuclear 

• a Segurança Nuclear e Radioproteção 

• a Gerência de Rejeitos Radioativos 

• a Aplicação de Salvaguardas 

• a pesquisa e desenvolvimento nuclear; e 

• o incentivo às Aplicações da Energia Nuclear 

 

Para a consecução de seus objetivos, a CNEN conta com uma estrutura 

organizacional (Figura 4) composta por 3 órgãos de diretorias, 4 institutos de 

pesquisa e um órgão de planejamento. E para desempenhar com sucesso as 

suas atribuições, é elaborado um Plano de Trabalho, contendo as diretrizes 

de ação para cada Diretoria abrangendo todos os programas que devem ser 

desenvolvidos para que os objetivos possam ser alcançados. 

 

Estrutura Organizacional da CNEN

SUPERINTENDÊNCIA
DE

PLANEJAMENTO
E CONTROLE

Instituto de
Engenharia Nuclear

Centro de
Desenvolvimento

de Tecnologia
Nuclear

Instituto de
Pesquisas

Energé ticas
Nucleares

Diretoria de
Pesquisa e

Desenvolvimento

Instituto de
Radioproteç ã o

e Dosimetria

Diretoria de
Radioproteç ã o
e Seguranç a

Nuclear

Diretoria de
Apoio Logí stico

PRESIDÊNCIA

Figura 4 - Estrutura Organizacional da CNEN 

 

A Diretoria de Radioproteção e Segurança Nuclear - DRS é responsável pela 

área de Radioproteção, Segurança, Fiscalização, Salvaguardas, 

Armazenamento, Licenciamento e Normatização. São vinculados a esta 

Diretoria: 
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• o Instituto de Radioproteção e Dosimetria - IRD, localizado na cidade do 

Rio de Janeiro, e que possui um Laboratório de Dosimetria Padrão 

Secundário da Agência Internacional de Energia Atômica e da Organização 

Mundial de Saúde e um Laboratório Nacional de Metrologia das Radiações 

Ionizantes - LNMRI, ligado à Rede Nacional e Internacional de Metrologia e 

conveniado ao Instituto Nacional de Metrologia - INMETRO; 

 

• o Laboratório de Poços de Caldas - localizado na cidade de Poços de 

Caldas, Minas Gerais; e 

 

• os distritos de: Angra dos Reis, Goiânia, Fortaleza e Recife, 

representantes da CNEN dentro do território nacional 

 

Esta diretoria está envolvida com a parte do Plano de Trabalho da CNEN que 

diz respeito às áreas de: Fiscalização, Salvaguardas Nucleares e Controle de 

Minérios de Interesse Nuclear, Radioproteção, Segurança Nuclear e Controle 

das Radiações Ionizantes, Armazenamento e Gerência de Rejeitos 

radioativos 

 

A segunda diretoria é a de Pesquisa e Desenvolvimento - DPD,  responsável 

pelas atividades de pesquisa e desenvolvimento, sendo a ela vinculados os 

seguintes Institutos: 

 

• o Instituto de Energia Nuclear - IEN, localizado na cidade do Rio de 

Janeiro; 

• o Centro de Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear - CDTN localizado 

em Belo Horizonte;e 

• o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN, localizado em 

São Paulo. 

 

A DPD é responsável pelas seguintes áreas dentro do Plano de Trabalho da 

CNEN: Aplicações Sociais e Ambientais da Energia Nuclear, 
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Desenvolvimento de Tecnologia de Reatores e de Combustível Nuclear e 

Produção de Radiosiótopos. 

 

A última diretoria é a de Apoio Logístico - DAL, responsável pela infra-

estrutura operacional, engenharia de apoio, recursos humanos e pelo Centro 

de Informações Nucleares, representante brasileiro do INIS (Sistema 

Internacional de Informações Nucleares), gerido pela AIEA - Agência 

Internacional de Energia Atômica, em Viena. O CIN presta serviços à 

comunidade científica, em geral, universidades, empresas públicas e 

privadas, sendo objeto preferencial de trabalho a informação bibliográfica e 

textual. 

 

A Superintendência de Planejamento e Controle - SPC  é o órgão que 

assessora a Presidência da CNEN nos aspectos econômicos de 

planejamento e na proposição de planos, programas e projetos plurianuais. 

Atua junto aos órgãos governamentais para obtenção de recursos e 

financiamento necessários à CNEN e às empresas subsidiárias ou 

controladas. Em relação ao planejamento estratégico está sob sua 

responsabilidade desenvolver estudos ligados à implantação de novas 

técnicas, métodos e sistemas de trabalho que visem à otimização dos 

processos gerenciais e operacionais da CNEN.  O acesso direto ao nível 

mais alto da organização e o conhecimento das diversas atividades da 

CNEN, o qualifica como o órgão mais indicado para o desenvolvimento e 

acompanhamento do sistema de monitoramento ambiental. 

 

Outros órgãos ligados diretamente à presidência da CNEN são responsáveis 

pela área do Plano de Trabalho que envolve a divulgação da energia nuclear 

junto à sociedade e à cooperação internacional. 

 

Ao relacionarmos as áreas do Plano de Trabalho com os setores do 

ambiente externo, podemos visualizar a complexidade do processo de 

monitoramento ambiental em ter de acompanhar esses setores, coletando 

informações para subsidiar o seu planejamento estratégico. O volume de 
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informações gerado pelo ambiente externo é grande, e nem todos estes 

dados são relevantes para a CNEN, sendo necessária uma seleção do que 

deve ser acompanhado e esta dependerá diretamente de uma análise 

realizada com base nos usos e necessidades de informação. 

 

A seleção das informações é extremamente complexa pois ainda não se 

conseguiu alcançar uma estrutura conceitual para a pesquisa. A tremenda 

diversidade encontrada nos contextos e escopo dos estudos (CRANE; 

CRAWFORD; DERVIN & NILAN; MENZEL;PAISLEY) realizados sobre as 

necessidades e usos da informação torna impossível qualquer tentativa de 

generalização. 

 

Em 1986 DERVIN & NILAN2 observaram uma mudança do paradigma 

existente estava a caminho com o surgimento de novas abordagens que 

forneciam estruturas racionais e bases sistemática para métodos e 

definições, ao invés das tradicionais abordagens para estudos empíricos.  

Esta observação sobre o surgimento de um novo paradigma foi baseada em 

três novas abordagens evidenciadas na literatura e resumidas aqui por 

HEWINS3 :

1) a abordagem valor-agregado (value-added), de  TAYLOR4, enfoca as 

percepções da utilidade e valor dos sistemas de informação; 

 

2) a abordagem “sense making”, expressão que não encontramos 

correspondência, de DERVIN5, examina a forma como as pessoas  

constróem a suas noções (“make sense”) sobre os seus mundos e como a 

informação é usada neste processo; e 

 

3) a abordagem estado anômalo do conhecimento (anomalous state of 

knowlegde - ASK), de BELKIN6, que examina como as pessoas buscam as 

informações relativas a situações sobre as quais o seu conhecimento é 

limitado.   

 



Universidade Federal do Rio de Janeiro 
Mestrado em Ciência da Informação 

13-11-2008 

42

As abordagens anteriores, diferentemente destas três, mantinham o usuário 

em uma situação passiva de ter de se adaptar ao sistema de informação, ao 

invés do sistema de informação se adaptar às características particulares do 

usuário.  O sucesso de uma busca realizada por um usuário era avaliada 

pelas medidas tradicionais, como revocação e precisão, e não em função da 

resolução do problema em si. Estas três novas abordagens concentram-se 

na identificação das características do usuário, ao invés de na avaliação do 

desempenho do sistema.  A identificação das características do usuário não 

está necessariamente amarrada ao projeto do sistema, mas sim à 

modelagem do usuário. 

 

Os estudos mais antigos sobre a área das necessidades e usos da 

informação apresentam uma estrutura comum  na qual o usuário é visto 

dentro de um ambiente sociológico ou dentro de uma estrutura de um 

sistema, isto é,  através dos estudos do grupo do qual o usuário faz parte, os 

pesquisadores podem determinar as necessidades individuais dos membros 

do grupo. Desta forma, a pesquisa têm sido orientada pelo paradigma de que  

as necessidades e usos de informação de um grupo deveriam ser estudadas 

para que os sistemas possam ser projetados de modo a servir aos membros 

do grupo. Este paradigma tradicional apresenta dois enfoques.  O primeiro no 

usuário como  membro de um grupo sociológico (ex: engenheiros, médicos 

etc) e o segundo no projeto dos sistemas. 

 

Um problema encontrado na revisão dos estudos sobre as necessidades e 

usos da informação é a sua dispersão por muitas disciplinas. Este fato faz 

com que os estudos nas diversas disciplinas estejam orientados aos 

problemas de uso de informação dos membros daquelas disciplinas, não 

importando onde a fonte de informação está ou qual sistema fornece a 

informação. Estes estudos estão mais preocupados com os usos do que com 

os mecanismos de fornecimento de informação. 

 

Nas áreas de administração pública, comercial, dos sistemas de informações 

gerenciais (MIS) e correlatas, podemos encontrar há muito tempo uma 
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preocupação com questões relativas às necessidades de informação. No 

caso dos MIS a preocupação principal é com as necessidades de informação 

dos tomadores de decisão da organização. 

 

Nos estudos de DERVIN & NILAN2 e de TAYLOR7 podemos decidir algumas 

observações importantes em relação a esta área: 

 

� As necessidades e usos de informação devem ser examinados no 

contexto social, organizacional e de trabalho do usuário. As necessidades de 

informação variam de acordo com a atuação do usuário no seu grupo 

profissional e social, como também das suas experiências, e das exigências 

específicas da tarefa na qual ele está envolvido. 

 

� Os usuários conseguem suas informações a partir de uma grande 

variedade de fontes informais e formais.  As fontes informais,  considerando-

se também os contatos pessoais, são tão, e algumas vezes mais importantes 

que as fontes formais de informação, tais como bibliotecas ou as bases de 

dados on-line. 

 

� Muitos critérios podem afetar a seleção e o uso das fontes de 

informações. As pesquisas identificam muitos grupos de usuários que  

preferem as fontes fisicamente mais próximas ou mais a mão, mas não 

necessariamente as melhores fontes.  Para estes tipo de usuário o acesso 

facilitado à fonte de informação é mais importante do que a qualidade por ela 

apresentada. 

 

Uma conseqüência da adoção da abordagem cognitiva centrada no usuário é 

de que se deva estudar múltiplas disciplinas para analisar os usos e 

necessidades de informação. O estudo de comportamento de busca e 

recuperação de informação realizado por SARACEVIC8 e outros autores 

(SARACEVIC ET AL), combinando elementos de diversas disciplinas em 

uma estrutura compreensível para examinar as características do usuário e 



Universidade Federal do Rio de Janeiro 
Mestrado em Ciência da Informação 

13-11-2008 

44

do pesquisador é, talvez, a evidência do futuro  da pesquisa interdisciplinar 

sobre os usos e necessidades de informação. 
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A escolha da metodologia a ser utilizada é extremamente importante para o 

desenvolvimento de qualquer projeto.  A seleção da maneira mais adequada 

de como este projeto deverá ser encaminhado, irá refletir tanto em uma 

maior ou menor complexidade na evolução como também na qualidade do 

resultado final. 

 

6.1 MODELOS 

 

Enquanto representação de algum aspecto da realidade, um modelo assume 

a natureza ambígua de ser igual e desigual à realidade por ele modelada.  

Ele possui a sua própria forma e estrutura, independente do original que 

representa; as afinidades e divergências entre o modelo e a realidade devem 

ser “expressáveis” e expressadas.  Dessa forma, um modelo também exige 

um modo de expressão que pode ser, só para exemplificar alguns gráficos, 

procedural, discursivo. 

 

“Os modelos buscam a formalização do universo através de meios de 

expressões controláveis pelo ser humano; eles derivam da necessidade 

humana de entender a realidade aparentemente complexa do universo 

envolvente.  São, portanto, representações simplificadas e inteligíveis do 

mundo, que permitem vislumbrar características essenciais de um domínio ou 

campo de estudo” (SAYÃO1). 

 

A construção de um modelo exige visão clara de quem ou do que está sendo 

modelado. É imprescindível que um ponto de vista particular seja escolhido e 

articulado para não se correr o risco de se desviar do caminho, o que não 

ocorrerá estando este já delimitado. Dentre inúmeros propósitos, a 

construção de modelo serve “fundamentalmente para comunicar alguma 

coisa sobre o objeto de modelagem de forma a gerar um entendimento mais 

completo sobre a realidade” (BURT & KINNUCAN2), isto é, o modelo nos 

auxilia na melhor compreensão das diversas características e/ou  relações de 

um conceito ou objeto que se pretende observar, e muitas vezes aperfeiçoar. 
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Como dissemos anteriormente necessitamos, na construção de um modelo, 

possuir uma visão clara do objeto que pretendemos modelar.  Dessa maneira 

fazendo uso de uma definição de sistema de informação, feita por BURT & 

KINNUCAN4 , delimitamos a nossa área de estudo considerando que o 

objeto de estudo deste trabalho é o sistema de monitoramento ambiental: um 

sistema de informação voltado para o planejamento estratégico de uma 

organização, e que apresenta como característica principal trabalhar com 

informações coletadas do ambiente externo à organização.  

 

“Um sistema de informação é desenvolvido para ser uma combinação de 

uma ou mais fontes de informação unidas a mecanismos de acesso e/ou 

recuperação fornecidos para sua manipulação ou uso. O propósito de 

qualquer sistema de informação é ligar um usuário à uma fonte de 

informação relevante àquela necessidade específica informacional do 

usuário. A expectativa é de que o usuário será capaz de recuperar e 

internalizar aquela porção de informação demandada para adquirir o 

conhecimento que irá satisfazer a sua necessidade” 

De acordo com APOSTEL3, “os modelos são necessários por constituírem 

uma ponte entre os níveis de observação e o teórico e tratam da 

simplificação, redução, concretização, experimentação, ação, extensão, 

globalização, explicação e formação da teoria”.  Dentro dessa perspectiva, 

uma das suas funções principais é a explanatória e redutora de 

complexidade, no sentido de permitir que uma determinada classe de 

fenômenos possa ser visualizada e compreendida, o que de outra forma não 

seria possível devido a sua magnitude e complexidade. 

 

Qualquer espécie de modelo é, primeiramente, a representação de uma 

aspecto particular da realidade. As correspondências ou divergências entre o 

modelo e a realidade deveriam poder ser externadas e exprimíveis. Visto 

como uma representação, ao mesmo tempo é parecido e diferente da 

realidade que modela e tem sua própria forma e estrutura. Um modelo 
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consiste de componentes, “links”, que são os relacionamentos entre estes 

componentes, e quaisquer operações ou obstáculos relativos ao 

comportamento destes componentes. Um modelo de informação representa 

para nós um sistema de informação relativo a aquisição, organização ou 

manipulação da informação. 

 

A modelagem da informação está ligada à identificação dos componentes de 

um modelo e seus relacionamentos, as formas de expressão, ao processo de 

construção de um modelo e também aos paradigmas básicos que afetam o 

tipo de modelo que está sendo construído.  “Os paradigmas de um modelo 

refletem tanto os seus propósitos quanto os seus limites” (BURT & 

KINNUNCAN5). 

 

Considerando que existem diversos tipos de modelos de informação, BURT 

& KINNUNCAN5 construíram um “continuum” (Figura 5) para melhor 

entendimento dessa diversidade. 

 

Realidade
Interna
Pessoal

Realidade
Interna

do Sistema

Modelos de
Dados Semânticos

Modelos Conceituais

Modelos de dadosModelos Cognitivos

Modelos 
Mentais

Visão do
Usuário

Estruturas do
Conhecimento

Modelos 
Funcionais

Modelo de 
Entidade e

Relacionamento

Modelo
Relacional

CONTINUUM

Figura 5: Modelo Informacional continuum 

Fonte: BURT & KINNUNCAN5

De um lado vemos o ser humano com toda a sua bagagem psicológica, sua 

realidade, chamada de conhecimento; do outro lado temos o sistema de 
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informação com a sua própria realidade. Entre eles se encontram as diversas 

representações de uma ou de outra destas “realidades” que tentam explicar 

ou diminuir a distância de entendimento que existe entre as partes. 

 

Existem, segundo BURT & KINNUNCAN5, três tipo de modelos de 

informação: aqueles mais próximos ao usuário e que descrevem o que 

acontece dentro da cabeça do indivíduo são chamados modelos cognitivos.  

Aqueles mais próximo dos sistemas, e que descrevem o que acontece dentro 

do sistema são chamados de modelos de dados e estão colocados bem 

próximos ao projeto das estruturas específicas de uma base de dados. No 

meio do “continuum” estão os modelos que interpretam os usuários, os 

sistemas e as interações entre eles de uma forma objetiva: estes modelos 

são chamados de modelos conceituais. BURT & KINNUNCAN5 fazem 

distinção entre a visão própria do usuário sobre o mundo real - modelos 

cognitivos, e a idéia de outra pessoa de como o grupo de indivíduos deveria 

estar vendo os aspectos de um sistema de informação - modelos conceituais. 

Não existe clara demarcação entre qualquer destes tipos de modelos.   

 

Tendo como base o  modelo formal de Monitoramento Ambiental 

apresentado por WANG6 (Figura 6) proporemos, com as adaptações que se 

fizerem necessárias, um modelo de Monitoramento Ambiental da CNEN de 

acordo com as suas necessidades informacionais e da sua estrutura 

organizacional. 
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Figura 6 - Processo Formal de Monitoramento Ambiental 

Fonte: Wang & Turban7
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Analisando a figura 6 vemos que o dado em estado bruto coletado do meio 

ambiente percorre um longo caminho até se tornar informação útil; são 

diversas as filtragens pelas quais passa. O modelo de WANG identifica cinco 

filtros de informação que poderiam impactar a qualidade da informação 

gerada.  Estes filtros de informação permitem a passagem de alguns dados 

enquanto outros são descartados; algumas vezes podem distorcer o 

significado do dado passado, outras vezes podem simplificar a realidade. 

 

No processo formal os “scanners” monitoram o ambiente em busca do dado 

em estado bruto. A qualidade do dado bruto coletado é impactado pelo filtro 

de percepção e pelo filtro de monitoramento organizado da instituição.  O 

dado coletado pode ser passado diretamente para os executivos sem 

qualquer interpretação (Não) ou pode ser processado através de um filtro de 

interpretação (SIM), o qual pode afetar a veracidade e a exatidão do dado 

interpretado. Tanto o dado interpretado quanto o dado bruto passarão 

através do filtro de comunicação e se tornarão dados comunicados. O filtro 

de comunicação influencia a veracidade e a receptividade do executivo em 

relação ao dado comunicado.  Os altos executivos aceitam ou rejeitam 

totalmente ou em parte o dado comunicado como relevante e válido, 

baseados nos seus próprios filtros de percepção. Os dados considerados 

relevantes e válidos atravessam o filtro de poder e tornam-se “input”, 

informação para a fase de tomada de decisão estratégica. 

 

O modelo de WANG, como vimos, têm seu início na fase de coleta de dados 

e para que o processo de monitoramento de ambiental tenha sucesso é 

necessário que possamos de alguma forma assegurar a qualidade destes 

dados. Um dos problemas principais no monitoramento ambiental é a 

seleção das fontes de informação. A partir do levantamento das 

necessidades e usos da informação da instituição e do comportamento 

informacional de seus executivos podemos começar a identificar quais as 

fontes de informação mais procuradas e que deverão ser monitoradas.   E 

por que a seleção das fontes é tão importante ? Como já vimos, o volume de 

informação gerado pelo ambiente é considerável e nem toda informação é 
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aproveitável. Por esta razão, a coleta de dados é orientada às necessidades 

e usos reais informacionais da instituição e desta forma, podemos restringir o 

volume de  dados coletados àqueles que se mostram potencialmente 

relevantes para a instituição.  

 

Em função das atividades da CNEN, na identificação das necessidades de 

informação que surgem, se reconhece a dinâmica do ambiente e busca-se 

informações para tomar decisões e resolver problemas. As necessidades de 

informação são definidas pelas exigências do assunto de interesse como 

também da situação determinada pelas contingências; algumas classes de 

problemas são melhor tratadas com o auxílio de certos tipos de informação.  

A aquisição de informação é orientada pelas necessidades de informação e 

deve ser adequadamente direcionada a estas necessidades. O planejamento 

para a aquisição de informações é uma função complexa. Devido à 

fragmentação do interesse humano em diversas áreas de especialização  

existe uma proliferação de fontes de informação e serviços que suprem estes 

nichos de mercado.  

 

As fontes de informação existentes devem ser constantemente avaliadas; 

novas fontes têm de ser acessadas e o casamento das fontes com as 

necessidades de informação deve ser regularmente reexaminado. Esta 

avaliação das fontes, segundo CHOO8, não apenas deve mostrar as fontes 

fracas que deveriam ser excluídas, mas também ser extensiva às reais 

necessidades de informação do usuário. De tempos em tempos as 

necessidades de informação e os objetivos da organização mudam, e o 

planejamento da coleta de informação deve ser ajustado e revisado, de modo 

a assegurar um perfeito encaixe.  
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6.2 METODOLOGIA PARA O LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES E 

USOS INFORMACIONAIS 

 

O questionário e a pesquisa são a regra.  Variações destes dois métodos 

dominam a literatura mas, mesmo apresentando problemas, continuam a ser 

usados predominantemente na obtenção de dados sobre usuários, sistemas 

e serviços. Segundo HEWINS9 , muito poucos métodos inovadores foram 

desenvolvidos para questionar a validade das suposições e abordagens  

usadas no passado para formar a estrutura dos estudos sobre as 

necessidades e usos da informação.  

 

Um dos métodos inovadores é usado na Universidade de Syracuse. A 

novidade deste método, é que em primeiro lugar se baseia na identificação 

dos eventos críticos de todo um processo do qual uma decisão foi tomada 

para dar prosseguimento à uma atividade. Os pesquisadores podem 

identificar os eventos críticos e examinar o critério usado quando várias 

decisões foram tomadas. É claro que o processo de extrair a informação 

crítica do usuário exige uma considerável sensibilidade e muito treinamento 

por parte do entrevistador.  Em segundo lugar, este método é inovador 

porque não está somente preocupado com o retrospecto do uso da 

informação, mas também com o seu uso prospectivo.  Muitos estudos de 

usuário se baseiam na captura do uso passado que se fez da informação ao 

invés do uso planejado da informação, ou então tem por base o processo de 

utilização da informação. Esta novo método oferece também uma nova 

maneira de olhar o comportamentos dos usuários. 

 

Neste trabalho iremos utilizar o método de questionário para levantar o 

comportamento informacional, necessidades e usos informacionais dos 

usuários da CNEN.  Este levantamento serve de guia para o processo de 

seleção das fontes de informação a serem utilizadas.  O estudo das 

necessidades e usos dos usuários aumenta a margem de segurança na hora 

de se definir as fontes relevantes de informação; as informações a serem 

coletadas irão ao encontro as necessidades informacionais existentes. 
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6.3 UTILIZAÇÃO  DAS FONTES DE INFORMAÇÃO 

 

AGUILLAR10, em seu estudo, constatou que para os gerentes as fontes 

pessoais eram mais importantes do que as fontes impessoais. As fontes 

pessoais de maior importância eram os seus subordinados e clientes e a sua 

fonte impessoal mais importante eram as publicações.  A informação que 

vem das fontes externas não são tão solicitadas quanto as informações das 

fontes internas. DAFT, SORMUNEN & PARKS10 constataram, em seus 

estudos, que os executivos respondem à incerteza observada no ambiente 

usando todas as fontes de informação disponíveis, em todas as categorias, 

incluindo um grande uso de fontes pessoais comparado às fontes escritas. 

Em outras palavras, os executivos empregam múltiplas e complementares 

fontes de informação para interpretar uma incerteza ambiental. 

 

Os estudos nesta área normalmente classificam as fontes de internas ou 

externas à organização e se são pessoais ou impessoais.  As fontes internas 

e externas são auto explicativas. De acordo com a classificação adotada por 

AGUILAR10 e KEEGAN12, fontes pessoais são aquelas que comunicam 

informação pessoalmente ao gerente, enquanto as fontes impessoais são 

aquelas que comunicam informação à uma larga audiência ou através de 

atividades formalizadas de comunicação em grupo. As fontes impessoais 

englobam as publicações, conferências, a biblioteca da organização e as 

bases de dados on-line.  CHOO13 agrupa as fontes de informação em 

quatro(4) categorias: todas externas (“All External”), todas internas (“All 

Internal”), todas pessoais (“All Personal”) e todas impessoais (“All 

Impersonal”) (Tabela 1). 
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CATEGORIAS DAS FONTES 
PESSOAL IMPESSOAL TODAS 

EXTERNAS/ 

INTERNAS 

EXTERNA Clientes Jornais, periódicos  

Competidores/profiss

ionais associados 

Publicações do 

governo 

 

Documentos do 

governo 

Mídia do rádio [A] + [B] 

[A] Indústria, 

associações 

comerciais 

 

Conferências, 

viagens 

 

[B]  

INTERNA Superiores, membros 

do conselho 

Memorandos 

internos, circulares 

 

Gerentes 

subordinados 

Relatórios internos, 

estudos 

[C] + [D] 

Equipe subordinada Biblioteca da 

empresa 

 

[C] Serviços de 

informação eletrônica

[D]  

TODAS PESSOAIS/ 

IMPESSOAIS 

[A] + [C] [B] + [D]  

Tabela 1 

Fonte: Choo13 

Com esta classificação, é possível comparar as diferenças na percepção e 

uso das fontes. 

 

Em seu estudo, ZMUD14 levantou quatro classes dos traços da informação: 
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1) em uma visão geral da qualidade da informação consistindo numa medida 

de relevância; 

2) a relevância dos componentes que incluem a acuracidade, confiabilidade/ 

tempo oportuno e a quantidade; 

3) a qualidade do formato;e 

4) a qualidade do conteúdo em função da sua razoabilidade. 

O conceito de informação relevante é fundamental para a ciência da 

informação.  SARACEVIC15 comparou diversas visões diferentes que existem 

sobre informação relevante, incluindo uma visão pragmática que considera “a

relação entre um problema imediato na mão e a informação fornecida, 

envolvendo utilidade e preferência como a base para a interferência”.  

EISEMBERG & SCHAMBER16 definem relevância como “uma medida de 

utilidade existente entre um documento e uma questão julgada por um 

solicitador”. Em seu estudo comparando o impacto da acessibilidade e 

qualidade no uso das fontes de informação pelo tomador de decisão, 

O’REILLY17 determinou que relevância é a principal dimensão da qualidade 

da fonte observada (perceived source quality) (as outras dimensões são 

exatidão, confiabilidade e duração).  

 

TAYLOR18 sugere que a confiabilidade de uma fonte representa a soma de 

muitos valores daquela fonte. Ele define confiabilidade como “a confiança 

que um usuário tem na consistência  da qualidade do desempenho do 

sistema e de suas saídas”. HALPERN & NILAN19 e NILAN, PEEK & 

SNYDER20 investigaram o critério de avaliação da fonte que os caçadores de 

informação aplicam para aceitar ou rejeitar informação, fontes e  estratégias 

de busca de informação.   Entre os quinze critérios mais freqüentemente 

relacionados os cinco primeiros foram “autoridade ou perícia baseados nas 

referências”, “autoridade ou perícia baseados na experiência”, “observação 

somente da fonte” e “confiança”.  
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Em sua pesquisa junto aos gerentes das indústrias de telecomunicações do 

Canadá   CHOO21, através de questionários, fez um levantamento sobre a 

freqüência  com que eles usavam cada fonte de informação para monitorar o 

ambiente. Os resultados mostram que os jornais, os periódicos, os gerentes 

subordinados e a equipe subordinada são as fontes mais freqüentemente 

usadas no monitoramento, seguidas da mídia do rádio, clientes, os 

memorandos e circular internos, ficando em último lugar as fontes 

governamentais oficiais, as conferências, as viagens, a biblioteca da 

empresa e os serviços de informação eletrônicos. 

 

6.3.1 USO DE FONTES PESSOAIS 

 

As informações sobre o ambiente externo são freqüentemente equivocadas.  

Algumas delas podem se referir a eventos e tendências que ainda estão 

evoluindo, outras podem estar baseadas em conjecturas ou opiniões e outras 

podem ser inexatas ou incompletas e quase todas podem estar sujeitas a 

múltiplas interpretações.  “A equivocidade é reduzida pela uso de fontes de 

alta riqueza informacional”(DAFT & LENGEL22).  As fontes pessoais são 

valiosas porque transmitem suas informações através de reuniões face-a-

face e conversas por telefone, o que permite observar detalhes adicionais de 

informação, obter feedback imediato e receber informação personalizada.  

Esta  é a riqueza da informação trazida pelas fontes pessoais, uma riqueza 

necessária para interpretar informações equivocadas do ambiente, por isso a 

preferência pelas fontes pessoais no monitoramento. 
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6.3.2 USO DE FONTES INTERNAS 

 

Quando se monitora o ambiente as fontes internas são tão freqüentemente 

usadas quanto as fontes externas. “As instituições estabelecem limites 

organizacionais e especialidades que envolvem regras, linguagens e 

estruturas conceituais” (LAWRENCE & LORSCH23; MARCH & SIMON24).  Ao 

mesmo tempo que esta especialização aumenta a eficiência do 

processamento da informação dentro da instituição, também cria obstáculos 

para o processamento da informação entre a instituição e o ambiente 

externo. Torna-se necessário como resultado recodificar as informações para 

os limites da instituição.  Os limites podem ser expandidos efetivamente 

somente por indivíduos que entendam os esquemas de codificação usados 

em ambos os lados do limite, capacitando-os a procurar fora informação 

relevante de um lado e dissseminá-la no outro lado; um processo chamado 

“expansão dos limites informacionais (informational boundaries expanding)” 

(TUSHMAN & SCANLAN25).  Os executivos preferem informações do 

ambiente vindas das fontes internas que expandem os limites da informação 

porque eles traduzem as informações externas nos termos em que são mais 

compreendidos dentro da instituição. 

 

Fontes internas e externas podem absorver a incerteza.  Contudo, as fontes 

internas têm a capacidade adicional de absorver incerteza de uma forma 

direcionada às necessidades específicas de informação e à situação da 

tarefa da instituição.  Esta capacidade das fontes internas para absorver a 

incerteza externa e adaptar a informação de acordo com as necessidades da 

instituição contribui para a importância dessas fontes. 

 

Um dos pontos interessantes no estudo de CHOO26 sobre o uso das fontes 

de informação diz respeito às bibliotecas das instituições e aos serviços 

eletrônicos.  As bibliotecas podem aumentar a amplitude e profundidade do 

monitoramento ambiental. Ao mesmo tempo ele levanta a questão da 

abundância de informação irrelevante e aponta a necessidade de filtrar e 

avaliar a informação. As bibliotecas e outros profissionais da informação 
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podem suprir estas necessidades: eles poderiam identificar as necessidades 

do usuário; desenvolver sistemas para organizar todos os tipos de 

informação para recuperação; analisar, sintetizar e disseminar informação 

relevante e no geral trabalhar junto como os outros profissionais para 

processar a informação. 

 

O estudo também sugere três razões para o baixo uso das bases de dados 

on-line: elas são complexas para usar e requerem um tempo substancial e 

esforço para aprender; suas informações são muito gerais para serem úteis; 

e não são custo-efetivo. Duas formas para incrementar o seu uso seria  filtrar 

a informação que entra, formatando-a de acordo com as prioridades e reduzir 

os esforços de aprendizagem, por exemplo, providenciando uma interface 

poderosa. 
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7. DESENVOLVIMENTO DE UM MODELO DE 

MONITORAMENTO AMBIENTAL PARA A CNEN 
 

A construção de um modelo de monitoramento ambiental(MA) precisa ser 

feita sob medida de acordo com as necessidades e características de cada 

organização pois não existe nenhuma chance deste processo ser 

implementado através de uma forma padrão para todas as empresas. A 

estruturação e implementação da atividade de monitoramento ambiental a 

ser realizada dentro da organização dependerá dos seguintes fatores: 

 

• tipo e tamanho da organização; 

 

• sistemas de gerência e planejamento em uso; 

 

• modalidade de MA que se planeja implementar (visão condicionada, visão 

indireta, busca formal ou busca informal); 

 

• recursos humanos, técnicos e financeiros disponíveis para esta atividade;e 

 

• necessidades informacionais 

 

Estes fatores, de reconhecida importância influenciam o sucesso do modelo 

a ser construído, impossibilitando uma generalização.  Um detalhamento 

maior e um entendimento melhor do funcionamento de todo o processo de 

monitoramento ambiental dentro da organização são os objetivos principais 

deste modelo, que servirá, posteriormente, aos estudos dos 

aperfeiçoamentos que se façam necessários. 

 

Como dissemos anteriormente, os dados coletados pela unidade de 

monitoramento ambiental  são selecionados de acordo com as necessidades 

e usos informacionais  da organização, levantadas no início do processo, 

controlando-se o volume de dados a ser analisado e a sua utilidade para a 
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instituição. Cabe ressaltar que a seleção das fontes de informação não 

assegura que todos os dados sejam relevantes e muitos serão deixados pelo 

caminho.  O trabalho de levantamento do comportamento informacional dos 

usuários é feito com periodicidade pois se altera de acordo com as 

necessidades atuais da instituição e conseqüentemente novas fontes podem 

ser incluídas  ou outras excluídas.  Por suas características peculiares, este 

trabalho de levantamento das necessidades e usos da informação requer 

profissionais com habilidades e sensibilidade específicas próprias dos 

profissionais da informação.  Através de pesquisas feitas junto aos gerentes, 

com o objetivo de levantar o comportamento informacional dos mesmos 

(necessidades e usos da informação) podemos determinar com que 

freqüência e quais as fontes de informação mais utilizadas.  

 

As fontes de informação estão localizadas nos setores do ambiente externo 

da CNEN (figura 7) considerados relevantes às suas atividades.
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Figura 7 

 

• Setor de Clientes - A sociedade é o cliente principal da CNEN. Este setor 

não apenas se refere àqueles que irão comprar os produtos da empresa, 

mas também estão incluídos os que irão usufruir dos seus serviços 

prestados. Esta mesma sociedade também é responsável pela cobrança e 

fiscalização da empresa, no que diz respeito ao cumprimento das normas de 

segurança e à qualidade dos serviços prestados. Por sua natureza pública, a 

CNEN tem a obrigação de monitorar as informações/sinais que esta 

sociedade envia, no que se refere à satisfação com os serviços prestados; 

 

• Setor de Concorrentes - Inclui informações sobre as companhias que 

concorrem com os mesmos produtos e serviços da empresa; no caso da 

CNEN, alguns serviços são monopolistas (licenciamento de instalações 

nucleares, fiscalização das instalações nucleares, salvaguardas nucleares), 
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não havendo espaço para concorrentes outros como venda de 

radiofármacos, serviços bibliográficos e instrumentação enfrentam 

concorrentes; 

 

• Setor Tecnológico - Inclui informações referentes a patentes, licenças, 

inovações tecnológicas, reduções de custo pela introdução de novas 

tecnologias, inovações dos processos, desenvolvimento de novos produtos e 

outras informações relacionadas à pesquisa tecnológica; 

 

• Setor Governamental - Inclui informações concernentes às ações 

governamentais, decisões, diretrizes, questões políticas, decretos, leis etc 

originadas dos Ministérios de: Ciência e Tecnologia, Economia, Assuntos 

Estratégicos, do Meio-Ambiente e da Administração e Reforma do Estado; 

 

• Setor Econômico  -  Inclui informações sobre fatores econômicos, tais 

como estoque de mercado, taxa de inflação, balança comercial, orçamento 

federal, taxa de crescimento etc;e 

 

• Setor Sócio-cultural - Inclui informações sobre a imagem da empresa junto 

à sociedade; como a sociedade vê seu relacionamento com o meio ambiente 

natural, suas preocupações ecológicas etc estes dados chegam a CNEN 

através de clipping diário dentro da empresa, televisão e rádio; 

 

A localização da unidade de monitoramento ambiental, dentro da 

organização, é de extrema importância no processo, pois irá definir o tipo de 

informação que será coletada em função dos usuários e dos usos que se 

pretende fazer. Na figura 8 podemos verificar onde a atividade de 

monitoramento ambiental será inserida na estrutura organizacional da CNEN. 

Uma equipe de “scanners”, profissionais treinados para este tipo de 

atividade, estará diretamente ligada à divisão de planejamento estratégico 

subordinada  a Superintendência de Planejamento e Controle. 
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Este posicionamento se deve ao fato deste sistema de monitoramento 

pretender atender às necessidades da alta diretoria da CNEN e desta forma 

deveria estar subordinada ao órgão de planejamento da  instituição.  É 

importante que, num primeiro momento, a eficácia deste sistema seja testado 

pelo órgão principal de planejamento da instituição para que posteriormente, 

com os ajustes que se façam necessários, a experiência possa ser 

implementada nos diversos institutos da CNEN, de maneira a atender às 

suas necessidades específicas. 

 

Estrutura Organizacional da CNEN com a Unidade de Monitoramento
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Figura 8 

 

A equipe de “scanners” deverá ser composta tanto por pessoas técnicas, 

conhecedoras das atividades fins da empresa, como por profissionais de 

informação, pois estes terão um papel fundamental não só no momento de 
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orientar os estudos das necessidades informacionais, como também na 

própria avaliação do funcionamento do sistema de monitoramento ambiental.   

É interessante verificar que encontramos na literatura duas opiniões bem 

distintas sobre a atuação do profissional de informação em todo este 

processo. A primeira, que consideramos equivocada, surgiu de um estudo 

sobre o monitoramento ambiental em grandes empresas inglesas e conclui 

que os cientistas da informação e os profissionais da informação não 

deveriam se envolver na análise e julgamento da informação, mas sim 

“direcionar suas energias para melhorar a acessibilidade e a disponibilidade 

de informação pública de relevância para a atividade da empresa” (LESTER 

& WATERS1).  Eles deveriam restringir a sua contribuição àquelas áreas em 

que foram treinados e qualificados, tais como catalogação, indexação e 

classificação. Eles não deveriam se envolver na tomada de decisão do 

executivo porque são incapazes ou  porque ficam relutantes em conhecer e 

compreender as detalhadas situações de tomada de decisão nas quais a 

informação será utilizada. 

 

CHOO2, por outro lado, vê de forma completamente diferente a participação 

do profissional da informação, por nós compartilhada. Os executivos utilizam 

fontes impressas para o monitoramento ambiental  dos diversos setores onde 

grande quantidade de informação factual e dados numéricos tem de ser 

coletada com exatidão e eficiência.  Muito da informação que vem do 

ambiente externo é de pouco valor, o que torna necessário a filtragem e a 

avaliação mais apurada desta informação.  O resultado disto é que os 

executivos avaliam a informação relevante a partir de fontes altamente 

confiáveis e preferem a informação ambiental que tenha sido traduzida em 

termos internamente significativos. Assim como dão preferência à informação  

resumida e filtrada de acordo com as necessidades internas.  Existe uma boa 

união entre estas necessidades e as habilidades dos bibliotecários especiais 

e dos profissionais da informação na aquisição, organização, análise, 

sintetização e disseminação da informação ao encontro das necessidades 

identificadas. Uma abordagem mais sistemática na coleta e organização da 

informação poderia evitar lacunas de informação resultante simplesmente da 
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confiança em memórias pessoais para fornecer informações sobre as 

mudanças ambientais. Infelizmente, como vimos no capítulo anterior, os 

executivos têm visão limitada da biblioteca da empresa e vêem sem atenção 

os serviços que os profissionais da informação poderiam prestar. 

 

A figura 9 nos mostra o caminho hierárquico pelo qual estes dados passam, 

desde do momento em que são coletados do ambiente externo até a hora 

em que se transformam em informações para a diretoria.  No percurso, 

muitos dados serão descartados, através dos diversos filtros cognitivos, e 

poucos, com certeza, serão considerados relevantes ao final. 

 

Figura 9 - Caminho Hierárquico do Dado 

 

O modelo de monitoramento ambiental a ser utilizado pela CNEN refere-se 

ao processo formal de monitoramento ambiental, isto é, ao monitoramento 

institucionalizado e organizado dos dados estratégicos, à interpretação, à 

comunicação, à aceitação e às atividades de estímulo que seguem certas 

regras e procedimentos. O processo informal de monitoramento ambiental 

clientes concorrentes governo tecnológico econômico sócio-
cultural
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está relacionado ao monitoramento desorganizado e oportunístico dos dados 

estratégicos, não existindo uma equipe específica para desempenhar esta 

atividade. 

 

Como já dissemos, o modelo de monitoramento ambiental a ser adotado 

fundamenta-se no modelo de WANG3 , no qual o dado atravessa diversos 

filtros de informação até ser aceito como um dado relevante e válido para a 

tomada de decisão estratégica.  O modelo é constituído por 5 fases de 

filtragem, algumas delas apresentando mais de um filtro, e a passagem por 

cada filtro acarreta uma transformação no dado e uma reavaliação de sua 

relevância: 

 

� Fase 1 - filtro de percepção do “scanner” e filtro de monitoramento 

organizado 

� Fase 2 - filtro de interpretação 

� Fase 3 - filtro de comunicação 

� Fase 4 - filtro de recepção do executivo 

� Fase 5 - filtro do poder 

 

O funcionamento do sistema de monitoramento ambiental dentro da CNEN 

começa com a equipe de MA coletando os dados a partir do ambiente 

externo, aqui limitado pelos setores: social-cultural, clientes, econômico, 

tecnológico, governo e concorrentes.  Nesta primeira fase (figura 10) o dado 

irá atravessar dois tipos de filtros de informação: o filtro de percepção do 

“scanner” e o filtro de percepção organizacional.  
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Figura 10 
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1.  filtro de percepção do “scanner”:  afeta os tipos e o escopo do dado bruto 

monitorado, e a forma como os “scanners” interpretam o dado coletado. 

 

2. filtro de monitoramento organizado - o “scanner” monitora o ambiente com 

o objetivo de obter dados em estado bruto. A qualidade deste dado coletado 

é afetado pelo o que nós chamamos  de filtro de monitoramento organizado e 

o desempenho  deste filtro é determinado por cinco fatores: a estrutura 

organizacional da unidade de monitoramento, o responsável que define o 

escopo do monitoramento, a natureza próativa vs. reativa da coleção dos 

dados, o apoio dos altos gerentes e a interação entre a equipe de “scanners” 

e os executivos. 

 

⇒ Estrutura organizacional da unidade de monitoramento:  LENZ & 

ENGLEDOW4 observaram três possíveis estruturas para a unidade de 

monitoramento.  Primeiro, ela pode ser organizada como uma unidade 

independente posicionada no nível mais alto da hierarquia da organização. 

Segundo, a unidade de monitoramento pode fazer parte de um departamento 

de planejamento estratégico e terceiro, a unidade de monitoramento pode 

fazer parte de um outro departamento (ex: marketing, financeiro, pesquisa e 

desenvolvimento).  No caso específico da CNEN, como já foi visto, a 

segunda estrutura foi a escolhida pois existe a orientação corporativa e a 

capacidade da vinculação direta com a unidade de planejamento. 

 

⇒ Responsável que define o escopo do monitoramento: os limites e o 

escopo do monitoramento são freqüentemente auto definidos e largamente 

baseados nos interesses e treinamentos do “scanner” e/ou no interesse do 

departamento onde a unidade está posicionada (LENZ & ENGLEDOW4).  

Conseqüentemente, o dado comunicado aos diretores pela equipe são 

freqüentemente considerados como irrelevantes porque o escopo é definido 

incorretamente. 
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⇒Natureza próativa vs. reativa da coleção dos dados: algumas empresas 

antecipam as mudanças no ambiente, enquanto outras somente reagem as 

mudanças ambientais(FAHEY et al5). As organizações que antecipam as 

mudanças tendem a obter dados prospectivos, enquanto as que apenas 

reagem às mudanças tendem a obter dados retrospectivos. 

 

⇒Apoio dos altos gerentes: dada a natureza não-convencional e as 

orientações a longo prazo da unidade de monitoramento, haveria pequena 

chance de ser implementada sem  estar  sustentada pelo apoio da alta 

gerência (ENGLEDOW & LENZ6)

⇒ Interação entre a equipe de “scanners” e os executivos: esta interação se 

refere ao grau de participação dos gerentes principais e funcionais nas 

atividades de monitoramento. A ausência de interação causa uma série de 

problemas: (a) a equipe tem dificuldade em definir o ambiente relevante e, 

conseqüentemente coleta dados irrelevantes (DIFFENBACH7); (b) os 

relatórios gerados pela equipe restringem o oferecimento de implicações à 

área particular pela qual o diretor está responsável(DIFFENBACH7) e (c) os 

diretores não contribuem com dados qualitativos que podem ser muito 

valiosos quando o ambiente está turbulento(ANSOFF & McDONNEL8)

Atravessando esta primeira fase o dado coletado pode ser passado para o 

executivo sem ser interpretado ou, para sua melhor compreensão, passar por 

uma filtro de interpretação (figura 11).  Portanto, na 2º fase aparece um 

terceiro filtro de interpretação na qual o desempenho da tarefa de interpretar 

é determinada pelos seguintes fatores: a sofisticação das metodologias de 

interpretação e o responsável pela escolhas das metodologias de 

interpretação. 
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⇒Sofisticação das metodologias de interpretação: as metodologias de  

extrapolação(ex: regressão, curva de adaptação) irão  cuidadosamente 

prever um  ambiente extrapolado em que o futuro se comporta como o 

passado. As metodologias de não extrapolação (ex: cenários) deveriam ser 

usadas para projetar as situações com  uma discontinuidade ambiental 

(ANSOFF & McDONNELL8).  Obviamente, o uso de metodologias impróprias 

poderia resultar em interpretação errada. 

 

⇒Responsável pela escolha das metodologias de interpretação: muito 

freqüentemente, os responsáveis pela interpretação decidem quais as 

metodologias de interpretação a serem usadas.  Estas pessoas podem não 

estar conscientes do alcance das perspectivas dos diretores, sua inclinação 

natural é usar a técnicas na qual estão acostumadas. Desta forma, os 

principais gerentes ou os diretores dos departamentos de planejamento 

deveriam ser envolvidos na escolha (ANSOFF & McDONNEL8)

O dado interpretado ou não interpretado tem de ser comunicado ao executivo 

para que este o aprove ou não (figura 12) e constitui a fase 3 o filtro de 

comunicação cujo desempenho é determinado por três fatores: ausência de 

compartilhamento das novas idéias entre os executivos e os “scanners” 

(O’REILLY9), diferenças entre terminologias usadas pelas equipe de 

interpretação e de monitoramento e pelos executivos(DIFFENBACH7) e
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formatos impróprios dos relatórios fornecidos aos executivos(COLEY9).  

Muitos problemas podem surgir em função de uma falha de comunicação e  

os dados podem ter seus significados alterados ou mesmo os relatórios 

gerados pela equipe de “scanners”, podendo não ser compreendidos ou 

sequer lidos pela diretoria, comprometendo todo o processo. 

 

Interpretação FILTRO DE
INTERPRETAÇÃO

SIM

NÃO

FILTRO DE
COMUNICAÇÃO DADOS

COMUNICADOS

FASE 3

Figura 12 

 

Nem todo o dado comunicado que chega ao executivo é aceito, este tem de 

passar pelo próprio filtro de percepção do executivo para por ele ser aceito 

(figura 13) o que constitui a fase 4.   

 

DADOS
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DO
EXECUTIVO
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Figura 13 

 

Muitos atributos podem afetar a maneira pela qual o filtro de percepção 

funciona. WANG11 os agrupa em três tipos: os atributos pessoais do 

executivo, os atributos contextuais do  executivo e os atributos contextuais da 

instituição.  
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Nos atributos pessoais do executivo consideramos cinco fatores: o modelo 

mental de sucesso, os valores pessoais, a tolerância a ambigüidade, o 

domínio do conhecimento e a habilidade de lidar com a complexidade. 

 

• o modelo mental de sucesso - se refere ao que o executivo acredita 

sobre “coisas que funcionam” e “coisas que não funcionam” (ANSOFF 

& McDONNEL8).  O modelo mental de sucesso consiste de três 

componentes:  os fatores críticos de sucesso, a perspectiva do tempo 

e a ação em perspectiva. 

 

⊃ fatores críticos de sucesso -  são as variáveis mais 

importantes para o sucesso da organização. Assim como 

também são importantes a causa e o efeito dos 

relacionamentos entre estas variáveis.  Os fatores críticos de 

sucesso auxiliam os executivos a processar os dados com 

eficiência e eficácia pois direcionam o monitoramento dos 

dados(HAMBRICK & MANSON12), reduzem a complexidade do 

dado focalizando os assuntos de interesse (ANSOFF & 

McDONNEL8) e afetam a interpretação do dados 

selecionado(DUTTON13). 

 

⊃ perspectiva do tempo -  refere-se ao tempo que o executivo 

usa para lidar com a mudança.  Os executivos que são mais 

orientados pelo passado tendem a usar dados retrospectivos e 

familiares e vice-versa. 

 

⊃ ação em perspectiva - reflete o grau de atenção do executivo 

para às operações internas da organização versus o ambiente 

externo. Os executivos que dão mais atenção as operações 

internas da organização tendem a usar os dados que são 

gerados dentro da organização.  Outros executivos tendem a 

usar mais os dados ambientais. 
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• valores pessoais - afetam a seleção e a interpretação do que os 

executivos “vêem” e “ouvem” (ENGLAND14). Os aspectos dos valores 

pessoais que afetam o comportamento dos executivos no sistema de 

monitoramento ambiental são as tendências a mudança e a busca do 

risco, as quais são vistas positivamente relacionadas as suas 

receptividade aos dados não familiares. 

 

• tolerância à ambigüidade - refere-se ao grau de impedimento que 

os executivos podem colocar à sua necessidade para uma perfeita e 

clara visão da situação(ADORNO15).  É esperado que a tolerância dos 

executivos à ambigüidade esteja positivamente relacionada ao seu 

bem-estar em lidar com dados vagos,  equivocados e qualitativos. 

 

• domínio do conhecimento -  refere-se às áreas de competência 

mais importantes para o sucesso do executivo em sua carreira. O 

executivo cujo domínio do conhecimento é caracterizado pelas 

operações e políticas internas, tendem a dar mais atenção aos dados 

gerados dentro da organização e vice-versa. 

 

• habilidade de lidar com a complexidade - os executivos que podem 

lidar com um alto nível de complexidade tendem a considerar amplo  

espectro de dados (STREUFER16), a procurar por grande quantidade 

de dados (SIEBER & LANZETTA17) e a gastar mais tempo no 

processamento dos dados(DOLLINGER18). 

 

⇒Atributos contextuais do executivo:  aqui três atributos são considerados: 

tempo, mídia e fontes de informação e prêmios e incentivos. 

 

• tempo - em seus estudos FAHEY5 e DIFFENBACH7 registraram 

que a pressão do tempo  dos eventos de curto-prazo desvia a atenção 

dos executivos das atividades de monitoramento. 
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• mídia e fontes de informação - de acordo com JONES & McLEOD19,

os executivos têm considerável controle na escolha  dos indivíduos e 

setores da organização que irão lhes fornecer informação.   Contudo, 

os executivos  normalmente tem menos controle sobre o fluxo de 

informação  dos níveis de gerência mais alto e das fontes externas.  

Conseqüentemente,  muito dos dados de entrada podem ser coletados 

sem ser pedidos e dessa forma freqüentemente ter pequeno valor.  

Considerando a mídia pelo qual os dados são transmitidos os 

executivos podem dar uma considerável atenção ao dado transmitido 

para eles através de sua mídia preferida. 

 

• prêmios e incentivos -  os executivos que são recompensados com 

base na extensão do serviço e eficiência do desempenho,  não se 

sentirão motivados a se engajar nas atividades de monitoramento 

ambiental que são de natureza de longo-prazo, enquanto que os 

executivos  recompensados com base na sua contribuição para novos 

mercados de desenvolvimentos e produtos de inovação darão mais 

atenção às mudanças ambientais. 

 

⇒Atributos contextuais da instituição:  neste caso, apenas um atributo é 

considerado: a cultura da instituição. A cultura atua como um filtro através do 

qual o “scanner” enxerga a natureza do ambiente (SCHEIN20, SAPIENZA21,

LORCH22), isto é, as pessoas com uma cultura conservadora tendem a 

coletar dados internos, retrospectivos e familiares. 

 

O dado considerado relevante pelo executivo só se torna informação quando 

ultrapassar o último nível de filtragem - o filtro de poder.  Neste momento o 

executivo de maior força consegue fazer prevalecer o seu ponto de vista 

sobre o que é relevante para a organização (figura 14). 
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A habilidade do diretor em inserir o dado estratégico que ele considera válido 

no processo de tomada de decisão, vai depender da força da sua posição e 

de sua autoridade na hierarquia organizacional, e/ou na sua habilidade de 

fazer política. Conseqüentemente, o poder das posições dos diretores atua 

como um filtro que pode facilitar, modificar , adiar ou rejeitar a aceitação do 

novo dado estratégico(ANSOFF & McDONNEL8).  

 

Finalmente os dados relevantes e válidos atravessam o filtro de poder e 

tornam-se “input” para o processo de tomada de decisão estratégica. 

 

É importante sempre ressaltar que todo esse processo de monitoramento 

ambiental deve ser continuamente acompanhado pois existe em função das 

mudanças  que ocorrem no ambiente externo da CNEN.  Este ambiente, não 

sendo estático obriga a unidade de MA a fazer uma vigília permanente para 

que as adaptações necessárias no sistema de monitoramento ambiental 

possam ser executadas em tempo hábil (ex: seleção de novas fontes de 

informação, reavaliação da relevância dos dados armazenados para uma 

atualização dos mesmos).  O sistema de monitoramento ambiental perde o 

seu sentido a partir do instante em que os dados não são coletados no 

período correto, afetando a sua contribuição ao planejamento estratégico. 

 

Como característica de todo sistema, seja qual for a sua natureza, o sistema 

de monitoramento ambiental para funcionar perfeitamente necessita que 

todos os processos que o compõem funcionem de forma ordenada e 

harmônica.  Dessa maneira, é muito importante que a avaliação permanente 
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de todos os processos se proceda para garantir a sua regularidade e o seu 

funcionamento. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A idéia de que a informação é um recurso estratégico da organização já está 

totalmente incorporada na realidade atual. Do lado de fora da organização, o 

ambiente representa uma grande arena de informação na qual as pessoas, 

os objetos, e as organizações competem, criando uma constante cascata de 

sinais e mensagens. A competição é conseqüência de uma distribuição 

desigual de informação entre as organizações e suas diferentes habilidades 

em adquirir, absorver e acionar o uso da informação. 

 
Nos dias atuais, as organizações  enfrentam um ambiente externo 

extremamente complexo e mutável. Existe um conjunto de forças de 

mudanças: globalização de mercado, comunicação instantânea, 

realinhamentos políticos, mudanças demográficas...  que do ponto de vista  

informacional, gera sinais e mensagens que a organização deve estar alerta. 

Na busca pelas informações, a organização  tem de fazer uma observação 

seletiva do grande volume de sinais criados pelo ambiente dinâmico, 

interpretar com freqüência mensagens confusas e fazer sugestões sensatas, 

baseadas nessas informações, em função dos objetivos e atividades da 

organização.  

 

As organizações monitoram o ambiente com o objetivo de compreender as 

forças externas de mudanças  para que elas possam desenvolver respostas 

efetivas que assegurem ou melhorem a sua posição no futuro.  O 

monitoramento serve para evitar surpresas, identificar ameaças e 

oportunidades,  melhorar o planejamento a curto e longo prazo.   O grau de 

habilidade de uma organização de se adaptar ao seu ambiente externo é 

dependente do conhecimento e interpretação das mudanças externas que 

estão surgindo.  Assim o monitoramento ambiental pode ser considerado um 

modo primário de aprendizagem organizacional. 

 

A atividade de monitoramento abre um novo campo para o profissional de 

informação que deve ser explorado. Um trabalho junto às instituições para 

conscientização das habilidades destes profissionais e como estas poderiam 
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vir a melhorar a aquisição e o uso da informação poderia ser recomendado já 

nas escolas de administração.  As escolas, que formam os profissionais da 

informação, de biblioteconomia e ciência da informação, poderiam organizar 

seminários para os executivos com a finalidade de discutir a administração 

da informação, os recursos informacionais, o comportamento na busca pela 

informação, e o papel do profissional da informação nas organizações. 

 

Não basta apenas a conscientização do executivo quanto à importância do 

profissional de informação para que se justifique o seu emprego, cabe a este 

profissional provar esta importância e para isso ele necessita desenvolver 

certos atributos. Primeiro tem de se estabelecer como uma fonte confiável na 

qual o executivo acredite. Segundo, esta reputação como fonte confiável tem 

de ser construída sobre um entendimento das atividades da empresa, as 

condições de competição e os objetivos de longo e curto prazo da 

organização.  Este entendimento capacita os profissionais de informação a 

atuar como tradutores da informação ambiental para a concepção interna da 

organização e a absorver as incertezas externas pela seleção e organização 

das informações externas para que elas se encaixem nos contextos internos 

de trabalho e das necessidades de informação. E, por último, os profissionais 

de informação devem desenvolver um contato pessoal com os usuários 

executivos. Durante esta interação eles podem aprofundar seu entendimento 

sobre as necessidades de informação dos executivos e adquirir 

conhecimento mais detalhado do ambiente da organização. 

 

A implantação deste projeto dentro da CNEN vai depender não apenas da 

conscientização das vantagens que apresenta junto ao nível mais alto da 

administração mas também, se aprovado, da disponibilidade de recursos 

humanos especializados para formar a equipe de monitoramento ambiental e 

de recursos financeiros para a compra de equipamento e treinamento do 

pessoal. É importante que tanto a equipe de monitoramento ambiental 

quanto os usuário finais se sintam cúmplices neste processo para que o êxito 

seja alcançado. 
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Devido à interdisciplinaridade do monitoramento ambiental, que apresenta 

aspectos relativos as áreas de biblioteconomia, ciência da informação, e 

administração entre outras, como está demonstrado na bibliografia, este 

trabalho  teve de restringir sua abordagem aos tópicos mais relacionados ao 

projeto do sistema no contexto do universo da CNEN, mas reconhece que 

muitos aspectos não abordados merecem ser desenvolvidos.   

 

Durante o trabalho ficou clara a ausência de estudos referentes a este 

assunto no Brasil, sendo importante ressaltar que poucos artigos foram 

encontrados analisando os diversos aspectos da atividade de monitoramento  

ambiental no contexto nacional.  Este fato preocupa pois no mundo inteiro os 

estudos em relação ao assunto vêm desde os anos 60, e todos demonstram 

a importância desta atividade não apenas no planejamento estratégico da 

instituição mas também no surgimento de novas visões sobre o papel da 

informação nas instituições, o comportamento informacional do usuário, as 

necessidades e usos da informação etc.   

 

Cada país tem as suas particularidades e, nem tudo que funciona em um 

país pode ser utilizado em outro, sempre devem ser feitas adaptações, por 

isso a necessidade de se desenvolver estudos sobre esta atividade dentro do 

contexto nacional.   

 

Os processos de gerência estratégica, mesmo dentro de um mesmo país, 

ocorrem sob a influência de ambientes diversos ocasionado uma 

heterogeneidade nos seus resultados.   Este fato nos alerta para a 

necessidade de realização de estudos nesta área de monitoramento 

ambiental com o objetivo de não apenas se conseguir um conhecimento 

maior sobre o comportamento administrativo das empresas mas,  

principalmente, de se conseguir um perfil do comportamento informacional 

dos gerentes brasileiros e ao mesmo tempo vislumbrar novas perspectivas 

para os profissinais da informação. 
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