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RESUMO 

 

 

Esse trabalho tem o objetivo de contribuir para a melhoria do processo decisório das 

organizações baseadas em informação ao analisar o ciclo de vida da informação como 

uma ferramenta para a gestão estratégica da informação, bem como propor um método 

de se identificar e classificar bens de informação no contexto organizacional, 

considerando as especificidades de cada nível da organização. Para alcançar esse 

objetivo, além de uma ampla revisão da literatura, serão analisados os 

métodos/metodologias e técnicas de identificação de bens de informação e modelagem 

de fluxos informacionais à luz do Ciclo de Vida da Informação adotados no projeto 

MGIC – Modelo de Gestão da Informação e do Conhecimento e, ainda, observados os 

resultados desse projeto sob o enfoque da gestão da informação. A revisão da literatura 

permitiu considerar que a informação tem se tornado um dos mais importantes recursos 

para as organizações e, nesse sentido, o fluxo informacional ou o ciclo de vida dessa 

informação no contexto organizacional precisa ser gerenciado. Em adição, a análise dos 

resultados do projeto MGIC permitiu contrapor os aspectos percebidos na organização 

onde este foi executado com o que preconiza a literatura que trata do tema em estudo, 

principalmente no que tange a definição e classificação de bens de informação. A 

conclusão do trabalho indica métodos mais precisos de identificação e classificação dos 

bens de informação bem como uma proposta de modelagem de fluxo de informação que 

assegura um ciclo de vida da informação mais eficaz para o contexto das organizações 

baseadas em informação. 

 

Palavras-chave: Bem de Informação. Ciclo de Vida da Informação. Fluxo de 

Informação. Qualidade da Informação. Gestão Estratégica de Informação. 

 

 



ABSTRACT 

 

 

 

This work aims to contribute to improving the decision-making process of information-

based organizations analyzing the life cycle of information as a tool for strategic 

information management, and propose a method to identify and classify information 

assets in organizational context, considering the specificities of each level of the 

organization. To achieve this goal, beyond the comprehensive literature review, it will 

analyze the methods / methodologies and techniques for identifying information assets 

and modeling of information flows in the light of the Information Lifecycle adopted in 

MGIC project - Information Management Model and knowledge and also, above all, the 

observed results of this project with a focus on information management. The literature 

review allowed us to consider that information has become one of the most important 

resources for organizations and, accordingly, the information flow or the life cycle of 

this information in the organizational context needs to be managed. In addition, the 

analysis of the results of MGIC project will oppose aspects perceived in the 

organization where it was implemented with which advocates the literature on the 

subject being studied, especially regarding the definition and classification of 

information assets. The conclusion of the study will indicate methods more accurate of 

the identification and classification of information assets as well as a proposal for 

information flow modeling methodology to ensure a life cycle of more effective 

information to the context of organizations based information. 

 

Keywords: Information Asset. Information Lifecycle. Information Flow. Quality of 

Information. Strategic Information Management. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 

Assiste-se hoje a emergência de uma recente área da administração, a gestão da 

informação, e mais especificamente a gestão estratégica da informação, onde mais 

importante que a quantidade de informações manipuladas pelas organizações é a 

qualidade dessas informações. De acordo com Chiavenato (2004), as organizações têm 

enfrentado o desafio de gerenciar um volume cada vez maior de informação de forma a 

possibilitar que essas informações sejam geradas, armazenadas e acessadas de forma 

rápida e eficiente e se tornem, de fato, relevantes. E possuir informações relevantes, que 

subsidiem decisões mais assertivas para as organizações pode representar, nos dias 

atuais, vantagem competitiva e credibilidade. 

A informação no século XXI passou a ser reconhecida como um recurso 

estratégico, fonte de vantagem competitiva para garantir a sobrevivência das empresas 

(MORAES; TERENCE; ESCRIVÃO FILHO, 2004). Pode-se inferir que a informação 

torna-se, portanto, um dos mais importantes ativos a ser preservado e gerenciado nas 

organizações, a partir de então. 

Para Beal (2004), a informação é um fator de sinergia quando a organização 

possui um fluxo informacional eficiente, proporcionando o intercâmbio de ideias e 

informações. Ainda segundo esse mesmo autor, as empresas do século XXI são 

organizações que existem em um ambiente repleto de inter-relações e que está em 

constante transformação. E num cenário onde a mudança faz parte da rotina, informação 

e conhecimento constituem-se em premissas para se prever, compreender e responder a 

tais mudanças de maneira mais consistente. Portanto, para serem eficazes, as 

organizações precisam ter seus processos decisórios assim como os operacionais 

alimentados com informações relevantes, oportunas, completas e exatas, obtidas de 

forma eficiente e adaptadas às necessidades do negócio e, sobretudo, disponíveis em 

tempo aos que dela necessitam. 

Segundo Candido, Valentim e Contani (2005, p.4), um dos fatores determinantes 

para o sucesso das organizações é o gerenciamento das informações internas e externas. 

Nesse caso, é importante destacar que somente ocorrerá um gerenciamento dinâmico e 

efetivo da informação, se as fontes de informação forem identificadas corretamente em 

cada ambiente. O reconhecimento, a manutenção e a gestão informacional são cruciais 

para o desenvolvimento de uma gestão estratégica da informação onde o foco principal 
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é a integração entre as fontes, os sistemas, o destinatário e o remetente, considerando os 

objetivos e propósitos organizacionais tanto no ambiente interno quanto externo. 

Diante desse cenário onde a informação e o conhecimento passam a ser a 

principal matéria-prima para o desenvolvimento de produtos e serviços das 

organizações, a gestão da informação, sobretudo a gestão estratégica da informação, e 

do seu ciclo de vida tornam-se um diferencial competitivo e um fator de sucesso na 

gestão das organizações fortemente baseadas em informação.  Peter Drucker (1988) 

introduziu a noção de organizações baseadas em informação como um estágio avançado 

de desenvolvimento das empresas que usam a informação eficientemente. Ainda 

segundo Drucker (1989 apud MUELLER, 2006), como os executantes nas organizações 

baseadas em informação são especialistas, não é necessário dizer-lhes o que deve ser 

feito, mas apenas discutir estratégias comuns para a execução do trabalho. Nesse 

sentido, o autor sugere que esse tipo de organização seja estruturada em torno de metas 

e objetivos claros, que sejam estabelecidas precisamente as expectativas de atuação de 

cada especialista no concerto geral da tarefa ou serviço a ser executado, onde cada 

tarefa passe a ser organizada a partir de uma retroalimentação que compare resultados e 

expectativas, de forma que cada especialista possa exercer autocontrole ou autocrítica. 

As organizações baseadas em informação enfrentam o desafio de fazer o uso 

eficiente do intenso fluxo informacional oriundo tanto do ambiente interno quanto do 

externo. Esse crescente fluxo informacional é classificado por Wurman (2003) e Mattos 

(2010), respectivamente, como ansiedade e avalanche de informação, cujas demandas já 

não são mais facilmente atendidas pelos meios disponíveis. 

Portanto, o gerenciamento das informações internas e externas torna-se um fator 

crítico de sucesso para uma política eficaz de gestão estratégica da informação. 

Choo (2006) afirma que uma organização que usa a informação 

estrategicamente, o faz para criar uma “organização do conhecimento”. A informação 

organizacional contém múltiplos significados resultante de interpretações cognitivas e 

emocionais de indivíduos ou grupos que a processam no cotidiano. Dessa forma, a 

gestão da informação precisa criar estruturas e processos de informação que sejam 

flexíveis e permeáveis. Um dos grandes desafios na gestão da informação em 

organizações, portanto, está em definir com clareza qual o papel da informação na 

gestão de seus processos organizacionais. Neste sentido, a gestão de informação implica 

em mapear seus fluxos de informação, em definir o que é informação valiosa, ou seja, 
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identificar e localizar os seus bens de informação e em verificar como se processa a 

qualidade da informação. 

Diante deste cenário, as organizações do século XXI poderiam ser caracterizadas 

como organizações baseadas em informação. Pois para essas organizações a informação 

é a principal matéria prima para desempenharem seus papéis e prestarem seus serviços, 

de acordo com suas atribuições legais e, sobretudo, gerarem o conhecimento necessário 

para subsidiar o processo decisório da organização. A partir desse contexto, segundo 

Senge (1990), ninguém mais espera ordens ou orientações dos superiores; espera, 

portanto, participação no processo de análise e decisão. Nas palavras do autor, já não é 

mais possível aguardar que alguém no ápice da organização, exercendo a função de 

grande estrategista, possa ter uma ideia própria para orientar o trabalho dos demais. 

Cada assunto a ser tratado, a composição do grupo de estudo e a liderança, serão 

decididos consensualmente, de forma natural; o que requer maior responsabilidade 

individual e autodisciplina nas relações interpessoais e hierárquicas (SENGE 1990). 

O enfoque dessa pesquisa está em analisar modelos de gestão da informação 

preconizados pela literatura relacionada ao tema e identificar pontos em comum entre 

eles de tal modo que possam ser utilizados para suportar eficientemente a necessidade 

de práticas relacionadas à gestão estratégica da informação em organizações intensivas 

em informação.  

No sentido de discutir a gestão da informação sob o enfoque da modelagem de 

fluxo de informação centrada em bens de informação, torna-se oportuno revelar alguns 

resultados obtidos pelo Projeto MGIC, Modelo de Gestão da Informação e do 

Conhecimento, daqui em diante chamado simplesmente de MGIC ou projeto MGIC, 

que fora desenvolvido e aplicado em uma agência reguladora federal brasileira do setor 

de transporte terrestre no período de dezembro de 2010 a julho de 2014 (BASTOS et al, 

2011). 

Dentro do escopo dessa pesquisa e ao se observar a data de criação da maioria 

das agências reguladoras federais brasileiras, estas poderiam ser consideradas 

organizações do século XXI e, uma vez que estas organizações têm como principal 

insumo e resultado de seus processos organizacionais a informação, poderiam ser 

consideradas como organizações baseadas em informação. 
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1.1 O PROJETO MGIC 

 

Neste projeto, foi proposta a modelagem dos bens de informação da organização 

em questão sob a ótica de quatro áreas de conhecimento específicas: fluxo de 

informação, requisitos de negócio, gestão do conhecimento e ontologias. O cerne do 

modelo de gestão proposto pelo MGIC é o bem de informação. 

O modelo de gestão da informação e do conhecimento proposto pelo projeto 

MGIC pode ser confrontado ao preconizado por Martins (2002), que concebe o modelo 

organizacional como um conjunto articulado de definições sobre a forma pela qual a 

organização é constituída e gerida, de acordo com cinco dimensões organizacionais: (1) 

Estratégia, referindo-se a forma como a organização estabelece/atinge o seu resultado. 

Para o MGIC, essa dimensão está relacionada à área de conhecimento fluxo de 

informação, que é suportada pela identificação, classificação e modelagem dos bens de 

informação da organização; (2) Estrutura, referindo-se aos modelos de governança que 

a organização adota, por exemplo, se a organização é articulada por meio de conselhos 

e/ou colegiado (como é o caso das agências reguladoras) e o seu tipo de estrutura 

organizacional; (3) Processos, referindo-se às suas regras e rotinas que compõe o 

funcionamento da organização. Para o MGIC, a dimensão processos também está 

relacionada com a área de conhecimento fluxo de informação e, segundo o projeto, os 

fluxos de informação e o correto funcionamento de seu ciclo de vida alimentam os 

processos organizacionais permitindo uma gestão mais eficiente de seus recursos; (4) 

Pessoas, referindo-se ao quadro de funcionários, técnicos e demais profissionais 

existentes na organização, assim como, a sua cultura organizacional. No contexto do 

MGIC, essa dimensão é tratada no âmbito da gestão do conhecimento por meio do 

mapeamento dos conhecimentos e competências; (5) Informação, referindo-se a adoção 

de tecnologia de informação (TI) e a sua transparência enquanto forma de gestão. Pela 

lógica do MGIC, o modelo conceitual de ontologias e a elicitação dos requisitos 

possibilitam a adoção e o uso mais eficaz dos recursos de TIC.  

Conforme já mencionado, o cerne do projeto MGIC é o bem de informação, ou 

seja, a dimensão estratégica, segundo Martins (2002). A identificação dos bens de 

informação ao longo do MGIC foi realizada utilizando um método próprio do projeto, 

desenvolvido com suporte na literatura e na experiência dos coordenadores das 

respectivas áreas de conhecimento. No entanto, não houve a formalização de uma 

metodologia de identificação e classificação de bens de informação e nem a sua 
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validação no sentido de avaliar se o método utilizado era o mais adequado ou se poderia 

ser aperfeiçoado. Para cobrir a lacuna relacionada à identificação e classificação de BI, 

a presente pesquisa se propõe a analisar alguns resultados alcançados pelo projeto e 

aventar a possibilidade de aperfeiçoamento do método adotado no projeto MGIC sob o 

enfoque das organizações baseadas em informação. 

A metodologia de modelagem de fluxo de informação adotada no projeto MGIC 

é orientada ao ciclo de vida da informação - CVI e contempla sete etapas: coleta, 

validação, tratamento, armazenamento, recuperação, distribuição e disseminação. Essa 

metodologia considera, ainda, os aspectos de qualidade da informação preconizados por 

Felix (2003), para cada etapa do CVI, de acordo com as necessidades e demandas dos 

níveis organizacionais: estratégico, tático e operacional (BASTOS, et al 2014). Ao 

considerar os aspectos de qualidade da informação, a referida metodologia vai ao 

encontro do que diz Stair e Reynolds (2006) acerca das características da boa 

informação. Segundo o autor, a informação para ser valiosa para os gestores tem que 

possuir as seguintes características: precisão, completeza, economicidade, flexibilidade, 

confiabilidade, relevância, simplicidade, tempestividade e verificabilidade, que está em 

conformidade com o estudo de Kahn, Strong e Wang (2002) que descreve as dimensões 

da qualidade da informação. 

A análise do CVI dos fluxos de informação da organização onde o MGIC foi 

desenvolvido revelou um importante diagnóstico acerca da gestão e operação da 

instituição, sob o aspecto da gestão da informação. Questões como lacunas em etapas do 

CVI, bens de informação sendo instanciados de maneiras distintas pelas unidades 

organizacionais, ou seja, a existência de vários fluxos de informação para o mesmo bem 

de informação e, ainda, etapas do CVI que não eram executadas em conformidade com 

requisitos técnicos e legais. Foi possível perceber também que alguns bens de 

informação eram manipulados por pessoas que não possuíam os conhecimentos e 

competências adequados para tal, ocasionando um resultado aquém do desejado em 

relação às metas e objetivos estratégicos da organização, bem como comprometendo o 

alcance da missão institucional que está diretamente relacionada à qualidade dos 

serviços prestados no que tange ao seu escopo de atuação. 

Numa perspectiva de processos organizacionais, segundo Valentim (2010), os 

fluxos de informação são responsáveis pelas interações realizadas no ambiente 

organizacional. Por meio da dinâmica organizacional, os fluxos de informação 

propiciam a saciedade das pessoas e setores no que tange aos insumos essenciais para 
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uso e aplicação em questões organizacionais diversas. Desse modo, o correto 

funcionamento do CVI dos fluxos de informação se constitui em algo extremamente 

valioso, do ponto de vista estratégico, tático e operacional, para qualquer tipo de 

organização. 

Cada vez mais, organizações em todo o mundo estão reconhecendo o valor de 

seus bens de informação e estão atentas a como processos e políticas devem ser 

desenvolvidos para apoiar a tomada de decisão, minimizar custos e maximizar o valor e 

o uso da informação. A informação é um importante bem estratégico assim como as 

pessoas, o capital e a tecnologia. Como os demais bens corporativos, portanto, a 

informação também deve ser gerenciada. (GOVERNMENT OF ALBERTA, 2003a). 

Já em 1999, Moody e Walsh admitiam a necessidade de se gerenciar a 

informação, porém segundo os autores esta não obedece às leis econômicas como os 

outros tipos de bens, pois suas propriedades são únicas. Por essa razão, propuseram sete 

leis para melhor entendimento desse ativo intangível de modo a tornar possível a 

mensuração do seu valor. São elas: 

a) a informação é infinitamente compartilhável; 

b) o valor da informação aumenta com o uso; 

c) a informação é perecível; 

d) o valor da informação aumenta com a acurácia; 

e) o valor da informação aumenta quando combinada com outra informação; 

f) mais informação não é necessariamente melhor; 

g) a informação não se esgota com o consumo. 

 

Para Higgins, Hebblethwaite e Chapman (2006), do Governo de Queensland, 

Austrália, os bens de informação são definidos como um conjunto de dados 

identificável, armazenado de alguma forma, e reconhecido como tendo valor para a 

organização, permitindo a execução de suas funções de negócio, satisfazendo 

reconhecidamente a um ou mais de seus requisitos do negócio e esta foi a definição 

adotada no projeto MGIC acerca de bens de informação. 

Uma arquitetura de bens de informação consistente, materializada pelos seus 

fluxos de informação, representa o ponto de partida para uma organização inteligente, o 

que permite a execução de seus processos de negócio de forma ágil, confiável e 

transparente. Assim, a organização passa a ter uma informação única, segura e 

recuperável, fazendo com que o ambiente seja propício à produção do conhecimento, 
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onde as informações estejam disponíveis e habilitadas para auxiliar em tomada de 

decisões mais assertivas. 

A partir de uma arquitetura consistente de bens de informação e o conhecimento 

de seus fluxos informacionais, é possível mapear e localizar os conhecimentos 

estratégicos da organização, sob a perspectiva de pessoas, de modo que essa informação 

se torne útil aos gestores nas questões de alocação de pessoal para a execução da missão 

organizacional, podendo, neste sentido, ser uma base para a construção de modelos de 

gestão do conhecimento. (BASTOS, et al 2011b) 

 

1.2 FORMULAÇÃO DA SITUAÇÃO-PROBLEMA 
 

O problema principal que essa pesquisa contribui para a solução está relacionado 

à ausência de mecanismos e procedimentos no âmbito da gestão da informação no 

contexto organizacional. Dificuldade esta, também, constatada pelo projeto MGIC na 

ocasião da geração de seus modelos, de acordo com as abordagens empregadas pelas 

quatro áreas de conhecimentos do projeto. Talvez uma das mais importantes lacunas 

percebidas pelo projeto tenha sido a dificuldade enfrentada pelos gestores em recuperar 

facilmente informações dentro do contexto organizacional para subsidiar uma tomada 

de decisão. Na organização estudada pelo MGIC, os repositórios de informações eram 

descentralizados e não se observou estratégias bem definidas de validação, 

armazenamento e recuperação, bem como de disseminação de informações, 

comprometendo, sobremaneira, a integridade informacional, assim como a geração de 

informações gerenciais mais precisas, confiáveis e tempestivas.  

Embora a estratégia adotada pelo projeto MGIC tenha possibilitado revelar 

importantes lacunas no ciclo de vida dos bens de informação identificados na 

organização estudada, observou-se uma imprecisão em tal estratégia. Uma evidência de 

tal imprecisão foi a identificação de um mesmo bem de informação em mais de uma 

unidade organizacional, e este sendo tratado por fluxos de informação distintos, e ainda, 

armazenando informações em diferentes repositórios informacionais sem mecanismos 

de armazenamento e recuperação bem definidos, de modo a garantir as características 

de qualidade da informação, tais como: localização, disponibilidade e segurança. 

A ausência de uma metodologia e um método sistemático de identificação e 

classificação de bens de informação ressaltou, portanto, algumas fragilidades na 

estratégia adotada pelo projeto MGIC, sobretudo na metodologia de modelagem de 
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fluxo de informação utilizada. Questões como a definição clara e precisa de quais 

seriam os bens de informação estratégicos da organização e, ainda, quais seriam as 

principais características e os aspectos da qualidade da informação desses bens de 

informação considerando as especificidades de cada nível organizacional ficaram sem 

respostas satisfatórias na ocasião. 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

Com o intuito de solucionar o problema dessa pesquisa, o objetivo geral 

proposto é contribuir, sob o enfoque da gestão “estratégica” da informação, para a 

melhoria do processo decisório das organizações fortemente baseadas em informação 

por meio de uma metodologia de modelagem de fluxo de informação orientada a bens 

de informação. 

A intenção é possibilitar a construção de repositórios estratégicos de informação, 

bens de informação, consistentes e confiáveis de modo que a organização se aproprie e 

faça uso dos conhecimentos gerados pela manipulação desses bens de informação, de 

modo a torná-la mais inteligente em sua forma de atuação e operação. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

Para alcançar o objetivo geral proposto, os seguintes objetivos específicos serão 

perseguidos:  

i. Propor uma metodologia de definição e classificação de bens de informação 

para organizações voltadas a informação. O que se pretende com essa 

metodologia é conhecer quais seriam as informações estratégicas no contexto 

organizacional e onde estariam localizadas. 

 

ii. Estabelecer um modelo de ciclo de vida com indicativos de como deveriam 

ser manipuladas as informações em cada uma das etapas, ou seja, o fluxo 

informacional, considerando os aspectos da qualidade da informação mais 

relevantes de acordo com as necessidades informacionais de cada nível 

organizacional. 
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1.4 AS QUESTÕES DA PESQUISA 

 

Conhecidos os objetivos da referida pesquisa, pretende-se, portanto, responder 

às seguintes questões: 

 

• Como identificar e classificar bens de informação no contexto das 

organizações baseadas em informação? 

• Qual seria o ciclo de vida da informação mais adequado para uma 

organização baseada em informação e como deveriam ser tratadas suas 

etapas para a construção e manipulação de bens de informação? 

• Quais dimensões da qualidade da informação são mais relevantes para 

cada etapa do CVI de acordo com cada nível organizacional? 

 

1.5 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

 

Para viabilizar a pesquisa proposta, será realizada uma ampla revisão da 

literatura acerca de bem de informação, ciclo de vida da informação e gestão estratégica 

da informação sob a ótica das organizações baseadas em informação e dentro do 

contexto da ciência da informação.  

Além da revisão da literatura, serão considerados e analisados os resultados do 

projeto MGIC, no que tange à gestão da informação, desenvolvido para uma Agência 

Reguladora Federal do Brasil. Para o escopo dessa pesquisa, as agências reguladoras 

poderiam ser caracterizadas como exemplos de organizações baseadas em informação, 

visto que a informação é a principal matéria-prima para a realização de atividades e 

desenvolvimento de seus produtos. 

Os resultados do projeto MGIC estão materializados em forma de relatórios 

gerenciais e modelos organizacionais produzidos a partir das modelagens realizadas 

pelas quatro áreas de conhecimento abarcadas pelo projeto. Os resultados aqui 

apresentados são relacionados à área de fluxos de informação no que tange a bens de 

informação e ciclo de vida da informação. 

Esse trabalho, portanto, tem a característica de pesquisa bibliográfica e estudo de 

caso por considerar o projeto MGIC. 
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1.6 IMPORTÂNCIA DO ESTUDO E JUSTIFICATIVA 

 

Muitas das deficiências no âmbito da gestão da informação estão relacionadas, 

dentre outras, aos fluxos de informação inadequados; dificuldade de recuperação da 

informação para apoiar o desenvolvimento de ações cotidianas; má utilização das 

tecnologias de informação e comunicação; tomada de decisão permeada pela 

insegurança e imprecisão; desconhecimento de seus bens de informação, lacunas no 

ciclo de vida da informação durante a instanciação de um bem de informação.  

Portanto, a importância desse estudo é contribuir com o debate sobre a gestão da 

informação, sobretudo a gestão “estratégica” da informação, e trazer à tona a reflexão 

de que uma organização que tem a informação e o conhecimento como seus principais 

ativos, a partir do momento que conhece os seus bens de informação, é capaz de 

planejar e executar ações de melhoria voltadas ao aperfeiçoamento de seus fluxos de 

informação por meio de rotinas e procedimentos em seus processos de coleta, validação, 

tratamento, armazenamento e recuperação, distribuição, disseminação e uso das 

informações geradas e, assim, alcançar uma melhor qualidade no trato informacional em 

toda a esfera organizacional e, consequentemente, eficiência no uso dos recursos e, 

principalmente, mais assertividade nas tomadas de decisões.  

 

1.7 ESTRUTURA DO TRABALHO 

  

A dissertação está organizada em oito capítulos, conforme descrição a seguir. O 

primeiro capítulo, além de apresentar a situação-problema que essa pesquisa se propõe a 

resolver, evidencia os objetivos gerais e específicos que deverão ser alcançados ao 

longo do trabalho. Nesse mesmo capítulo, ainda são descritas as questões que deverão 

ser respondidas ao final do trabalho a partir de seus resultados e conclusões, a 

delimitação da pesquisa, a importância do trabalho para o meio científico e acadêmico 

bem como as contribuições para o público-alvo desse trabalho.  

O segundo capítulo, revisão da literatura, apresenta o referencial teórico que irá 

fundamentar as análises acerca dos temas centrais da pesquisa e embasar os resultados 

alcançados. No terceiro capítulo, são apresentados os aspectos metodológicos da 

pesquisa e detalhado como irá se desenrolar a execução de cada etapa do trabalho. No 

quarto capítulo, é realizada uma análise do conteúdo acerca dos temas principais da 

pesquisa encontrados na literatura e este apresenta os principais resultados obtidos pelo 



26 
 

projeto MGIC, os quais são confrontados com o que preconiza os conceitos 

relacionados à gestão estratégica da informação.  

O quarto capítulo, ainda, traz à tona algumas fragilidades percebidas nos 

métodos e técnicas adotados no projeto e indica algumas oportunidades de melhoria, no 

sentido de alcançar resultados mais consistentes no que tange à modelagem de bens de 

informação no âmbito da gestão da informação contendo método para sua definição e 

identificação bem como a proposta de um ciclo de vida da informação com etapas 

previamente estabelecidas.  

No quinto capítulo, é apresentada uma proposta de metodologia de 

gerenciamento de bens de informação, que prevê mecanismos para sua identificação e 

classificação. 

O sexto capítulo apresenta um proposta de ciclo de vida da informação orientada 

a gestão estratégica da informação, ou seja, centrado em bem de informação.  

O sétimo capítulo apresenta o resultado da modelagem de informação utilizado o 

ciclo de vida proposto no capítulo 6. 

O oitavo e último capítulo contêm as conclusões finais da pesquisa. Nesse 

capítulo, será indicado se os objetivos propostos bem como as questões levantadas 

foram respondidos pela dissertação. Também são apresentadas, no capítulo 8, as 

propostas de trabalhos futuros que se revelaram importantes ao longo do 

desenvolvimento da pesquisa.  
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

Conforme delimitação da pesquisa, esse capítulo foi estruturado nas seguintes 

seções: 2.1 Gestão Estratégica da Informação; 2.2 Ciclo de Vida da Informação; 2.3 

Fluxo de Informação; 2.4 Qualidade de Informação; 2.5 Bem de informação; e 2.6 Inter-

relacionamento entre os assuntos abordados.   

Faz-se necessário justificar a adoção do enfoque da Ciência da Informação, CI, para 

essa pesquisa. Para Bottle (1997), a CI é uma disciplina que investiga as características 

da informação e a natureza dos processos de sua transferência, que envolvem a coleta, 

combinação e avaliação da informação e a organização de sua disseminação por meio 

de aparatos intelectuais e tecnologias apropriadas.  

A definição de Bottle acerca da ciência da informação vai ao encontro do modelo 

social do ciclo da informação de Le Coadic (2004). O referido modelo representa, de 

maneira geral, a abrangência da disciplina CI no âmbito da gestão da informação. 

 

 

Figura 1 – Modelo Social do Ciclo da Informação 

Fonte: Adaptado de Le Coadic (2004) 

 

Tendo essa pesquisa a informação como tema central, o modelo social do ciclo da 

informação, representado pela figura 1, irá servir como pano de fundo e, até mesmo, um 

modelo guarda-chuva que norteará as análises e discussões no que tange a gestão da 

informação de maneira mais abrangente e a gestão estratégica da informação de maneira 

mais restrita. 

Construção

ComunicaçãoUso
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A lógica do modelo do ciclo social da informação de Le Coadic (2004) subsidiará a 

proposição de uma metodologia de modelagem de fluxo de informação, uma vez que 

esta deverá ser orientada a um modelo de ciclo de vida informação com etapas 

equivalentes a construção, comunicação e uso da informação, de maneira geral.  

A adoção do modelo social do ciclo da informação é justificada por essa pesquisa 

por entender que a etapa de construção da informação se refere a procedimentos de 

busca, coleta e geração de informações no sentido de responder a uma necessidade 

específica de um indivíduo no contexto organizacional. Segundo Le Coadic (2004), as 

informações são coletadas para conhecer e aprofundar o conhecimento sobre algo e agir 

e tomar decisões. Nesse sentido, as estratégias de busca, coleta e geração da informação 

devem estar voltadas para o uso da informação. 

O entendimento acerca da etapa de comunicação consiste na disponibilização da 

informação gerada ao público que dela necessita, levando-o à sua apropriação para 

posterior uso. Para Le Coadic (2004), essa etapa corresponde a um processo 

intermediário que permite a troca de informações entre as pessoas. 

A etapa do uso da informação é o momento onde a informação coletada e 

comunicada cumpre seu papel. Usar a informação, para Le Coadic (2004), é trabalhar 

com a matéria informação para obter um efeito que satisfaça a uma necessidade de 

informação. É o momento onde se consome a informação produzida para tomada de 

decisão contribuindo, dessa maneira, para a geração do conhecimento organizacional. 

Nesse sentido, talvez seja na etapa do uso da informação que existam grandes 

oportunidades de se implementar ações voltadas à gestão do conhecimento. Uma 

sugestão de trabalhos futuros poderia estar relacionada a aprofundar essa hipótese e, 

ainda, investigar se o uso da informação seria o elo entre a gestão da informação e a 

gestão do conhecimento. 

Para Choo (2006), o conceito de uso da informação “[...] envolve a seleção e o 

processamento da informação, de modo a responder a uma pergunta, resolver um 

problema, tomar uma decisão, negociar uma posição ou entender uma situação”. 

Isto demonstra que necessidades e usos da informação são interdependentes, se 

influenciam reciprocamente de uma maneira complexa que determinará o 

comportamento do usuário e suas práticas, conclui Le Coadic (2004) acerca do uso da 

informação.  
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2.1 GESTÃO ESTRATÉGICA DA INFORMAÇÃO 
 
 

A expressão gestão estratégica da informação, sendo referenciada nesse trabalho por 

GEI, segundo Beal (2004), deve designar a administração dos recursos informacionais 

de uma empresa, a partir de um referencial estratégico. Para tanto, é fundamental o 

estabelecimento de definições, formatos, estruturas, domínios e regras que permitam, 

então, tratar a informação como um recurso a ser administrado, com responsabilidades 

claras em relação a provimento, padronização, distribuição, acesso, armazenamento e 

proteção. Para essa mesma autora, adotar uma gestão estratégica da informação não 

implica abandonar a perspectiva permanente da gestão da informação, que está voltada 

para a coleta, o tratamento e a disponibilização de informação que dê suporte aos 

processos organizacionais, tendo em vista o alcance de seus objetivos permanentes; e 

sim adicionar à GI a perspectiva situacional, cujo foco é a informação direcionada para 

a consecução dos objetivos estratégicos estabelecidos para um determinado período. 

Na visão de Bergeron (1996) apud Frade (2001), a gestão da informação constitui 

uma estratégia utilizada pelas organizações, visando a solucionar seus problemas 

informacionais por meio da disponibilização de informações corretas para uma 

determinada pessoa ou grupo de pessoas, no momento e na forma adequados. Assim, a 

qualidade das decisões tomadas pelos gestores é diretamente afetada pela 

disponibilidade de informações completas, atualizadas e relevantes para a solução dos 

problemas da organização. Ao vincular a gestão da informação à qualidade das decisões 

tomadas, esse autor confere um carácter estratégico à GI. 

A gestão estratégica da informação significa, portanto, o uso da informação com fins 

estratégicos para obter vantagem competitiva (LESCA; ALMEIDA, 1994 apud 

MORAES et al, 2004).  

A GI engloba a sinergia entre a tecnologia da informação, comunicação e os 

recursos/conteúdos informativos, visando o desenvolvimento de estratégias e a 

estruturação de atividades organizacionais. Portanto, boas práticas no âmbito da gestão 

da informação implicam em mapear as informações necessárias, fazer sua coleta, avaliar 

sua qualidade, proceder ao seu armazenamento e à sua distribuição e acompanhar os 

resultados de seu uso (MARCHIORI, 2002 apud MORAES et al, 2004). 

Nesse sentido, buscou-se na literatura modelos de gestão da informação com o viés 

estratégico, onde possam ser observadas práticas relacionadas à construção, 

comunicação e uso da informação. 
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2.1.1 Processo de Gerenciamento Estratégico da Informação de Marchand 

 

O primeiro modelo a ser apresentado é o processo de gerenciamento estratégico da 

informação preconizado por Marchand (1997), que é ilustrado pela figura 2: 

 

Figura 2 – Processo de Gerenciamento Estratégico da Informação (Marchand) 

Fonte: Adaptado de Marchand (1997) 

 

Segundo esse processo, a etapa de percepção, ou sensibilidade, envolve a 

identificação de indicadores externos de mudança mais adequados que, numa visão mais 

prática, significa o entendimento do ambiente de negócio onde a organização está 

inserida. 

A etapa de coleta, conforme o autor do processo, concentra-se na forma de reunir 

informação relevante e potencialmente importante para o negócio, interpretado como a 

criação de mecanismos de coleta específicos para buscar informações necessárias ao 

desenvolvimento dos produtos e/ou serviços oferecidos pela organização.   

Na concepção do processo de gerenciamento estratégico da informação, a etapa de 

organização consiste na estruturação da informação coletada em meios e formatos 

corretos, entendido como estratégias de armazenamento das informações coletadas para 

posterior recuperação e uso dessa informação.  

A etapa de processamento, conforme definido pelo processo, envolve a análise da 

informação por meio de métodos e instrumentos apropriados, interpretado pela pesquisa 

como sendo o momento onde ocorre, de fato, a transformação de dados e informação 

em conhecimento organizacional. É onde se agrega valor à informação e esta se torna 

disponível para uso.  
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Para o autor do processo, a etapa de comunicação concentra-se em acumular e 

simplificar o acesso à informação para os usuários, compreendido como a criação de 

estratégias de distribuição direcionadas especificamente ao público a quem se destina a 

informação coletada e processada. 

A etapa de utilização, segundo o autor do processo, compreende na aplicação de 

informação em ações e decisões. É, portanto, o momento onde o bem de informação 

cumpre o seu papel no contexto organizacional. 

Para Marchand (1997), o referido modelo representa a conversão de modelos 

mentais e dados em informação e conhecimento, onde cada etapa agrega valor à 

informação, envolvendo a combinação de diferentes especialistas em determinadas 

funções. 

 

2.1.2 Processo de Gestão Estratégica da Informação de Davenport e Prusak 

 

O segundo modelo é o de Davenport e Prusak (1998), que também dissertam sobre o 

processo de gestão estratégica da informação, que é composto por quatro passos, 

conforme apresentado na figura 3:  

 
Figura 3 - Processo de Gestão Estratégica (Davenport e Prusak) 

Fonte: Adaptado de Davenport e Prusak (1998) 

 

Na visão destes últimos autores, o primeiro passo do modelo apresentado, 

determinação das exigências, está relacionado a identificar como os gestores percebem 

os ambientes informacionais em que estão inseridos e como compreendem que tipo de 

informação um administrador realmente precisa para subsidiar suas decisões. Esse 

primeiro passo implica, também, em entender o mundo dos negócios e requer as 

perspectivas política, psicológica, cultural, estratégica e ferramental, além de avaliações 

individual e organizacional. 

O segundo passo, obtenção, na concepção dos autores, corresponde a rotinas e 

procedimentos que devem incorporar um sistema de aquisição contínua que, de forma 
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geral, consiste nas seguintes atividades: exploração, classificação, formatação e 

estruturação das informações. 

A distribuição, terceiro passo, refere-se às formas de comunicação e divulgação 

utilizadas. 

E o quarto passo do processo, uso da informação, diz respeito, segundo os autores, à 

utilização da informação disponibilizada. Está ligado à maneira como se recupera, 

absorve e digere a informação antes de tomar uma decisão. 

Analisando os dois modelos acima relacionados à GEI, e alinhado à definição de 

Beal (2004) a respeito do tema, percebe-se uma convergência no sentido de que a gestão 

estratégica da informação consiste numa execução eficiente do ciclo de vida da 

informação na gestão do dia-a-dia das empresas e sua constante avaliação baseada nos 

resultados do uso da informação. Portanto, é oportuno pensar que existe um 

relacionamento direto entre ciclo de vida da informação e gestão estratégica da 

informação, ou seja, a eficiência dos processos relacionados às etapas do CVI poderia 

proporcionar informações com aspectos de qualidade suficientes para tomada de 

decisões mais assertivas. 

No sentido de resolver o problema levantado por essa pesquisa, o estabelecimento 

de um CVI e a clara definição de suas etapas seria uma alternativa interessante para 

compor a estratégia das organizações baseadas em informação. O que pode ser 

confirmado por Davenport e Prusak (1998), que sugerem alguns motivos para pensar 

estrategicamente acerca da informação: 

• Os ambientes informacionais, na maioria das empresas, são um desastre; 

• Os recursos informacionais sempre podem ser mais bem alocados; 

• As estratégias da informação ajudam as empresas a se adaptarem às 

mudanças; 

• As estratégias informacionais tornam a informação mais significativa. 

 

É inegável, portanto, o caráter estratégico das informações no contexto das 

organizações, sobretudo, para as organizações do século XXI. E isto exige dos 

ambientes onde a informação está inserida a postura de aperfeiçoar seus processos 

internos, no sentido de atender com plenitude as demandas dos usuários (WOMACK; 

JONES, 2003). 

Partindo, então, da premissa de que a informação deve ser construída para atender às 

necessidades dos usuários que dela necessitam e, alinhado aos objetivos propostos pela 
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pesquisa, o que se pretende é estabelecer um modelo de ciclo de vida da informação 

com aspectos práticos que possibilite a sua implementação e operacionalização na 

gestão do dia-a-dia das organizações, principalmente aquelas “ditas” fortemente 

baseadas em informação. 

 

2.1.3 Modelo de Beal 

 

O terceiro modelo a ser apresentado é o de Beal (2004), conforme ilustrado pela 

figura 4. 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Modelo de Representação do Fluxo da Informação 

Fonte: Beal (2004) 

O modelo de Beal (2004) apresenta sete etapas que representam trato informacional 

nas organizações. Este fluxo de informação possibilita, num primeiro momento, que a 

informação seja coletada externamente, ou seja, fora do ambiente da organização. Esta 

coleta parte da identificação de necessidades e requisitos, conferindo assim, um caráter 

estratégico ao modelo. 
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Em um segundo e terceiro momentos, respectivamente, a informação é produzida e, 

então, disponibilizada para consumo dos públicos interno e externo com a finalidade de 

atender às suas necessidades específicas. Esta lógica é realizada por meio das sete 

etapas propostas pelo referido modelo. 

 

2.1.4 Processo de Gerenciamento da Informação de McGee e Prusak 

 

Outro modelo com enfoque no valor estratégico da informação e no 

aperfeiçoamento dos processos internos e atendimento das demandas dos usuários de 

informação é o proposto por McGee e Prusak (1994). Estes autores propõem um 

modelo do processo de gerenciamento de informação que, para melhor compreensão, se 

encontra representado em seis passos nessa pesquisa: 

 

 

Figura 5 – Modelo do Processo de Gerenciamento da Informação (McGee e Prusak) 

Fonte: Adaptado de McGee e Prusak (1994) 

 

O primeiro passo, identificação de necessidades e requisitos de informação, segundo 

os autores é o mais importante. Para a execução desse passo, os autores partem das 

seguintes premissas e que deveriam ser levadas em consideração na elaboração das 

estratégias. São elas: (a) variedade necessária de informação para atuação no ambiente 

organizacional; (b) as pessoas não sabem o que não sabem, “profissionais da 

informação precisam ter conhecimento das fontes de informação disponíveis que podem 

ser valiosas para o cliente ou sua organização” (McGEE e PRUSAK, 1994); e (c) a 

aquisição/coleta de informações, “um plano sistemático para adquirir a informação de 

sua origem ou coletá-la dos que a desenvolvem internamente” (McGEE e PRUSAK, 

1994).  
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O segundo passo, classificação e armazenamento de informação, diz respeito a 

como os usuários poderão ter acesso às informações necessárias e a seleção do lugar 

mais adequado para armazená-las. O terceiro passo, tratamento e apresentação da 

informação, está relacionado com a recuperação da informação e sua apresentação aos 

usuários que dela necessitam. O quarto passo, desenvolvimento de produtos e serviços 

de informação, está relacionado à agregação de valor que os funcionários das áreas 

usuárias dão às informações do projeto e o desenvolvimento dos produtos que eles e 

outros irão utilizar. O passo de distribuição da informação é destinado a tornar 

disponível o que fora desenvolvido. O sexto e último passo, disseminação da 

informação, está relacionado às estratégias de uso, propriamente dito, da informação. 

Os autores desse modelo fazem um contraponto em relação à noção de organizações 

baseadas em informação introduzida por Drucker (1988). Segundo esses autores, 

organizações verdadeiramente baseadas em informação apenas surgirão quando a gestão 

da informação for “conscienciosamente administrada e encarada como um aspecto 

natural da vida organizacional” (McGEE e PRUSAK, 1994). 

 

2.1.5 Modelo Processual de Administração da Informação de Choo 

 

Outro modelo de gestão da informação com enfoque estratégico, encontrado na 

literatura, também traz elementos importantes acerca do uso eficiente da informação 

para a tomada de decisão. Trata-se do modelo processual de administração da 

informação preconizado por Choo (2006), que é ilustrado pela figura 6. 

 

 

Figura 6 – Modelo Processual de Administração da Informação  

Fonte: CHOO, 2006 
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Segundo Choo (2006), a informação, para se tornar estratégica para uma 

organização, precisa ser transformada em conhecimento, e isto é possível por meio da 

administração dos recursos de informação, das ferramentas tecnológicas e dos padrões 

de política, que constituem a infraestrutura tecnológica para a administração da 

informação na organização do conhecimento, conforme a lógica do modelo processual 

da informação ilustrado pela figura 6. Ainda segundo esse mesmo autor, na concepção 

atual da administração e da teoria organizacional, a organização processa informação 

com três objetivos: para dar sentido às mudanças do ambiente externo; para criar 

conhecimento e para tomada de decisões; o que está alinhado com o pensamento de 

Borges (1995) que aborda a importância da informação como recurso gerencial, 

ressaltando o seu valor nos processos de inteligência competitiva e tomada de decisões.  

Para Choo (2006), o uso da informação, última etapa do modelo, resulta na 

criação de significado, de conhecimento e de decisões. O autor complementa que a 

informação organizacional contém múltiplos significados, que são advindos de 

interpretações cognitivas e emocionais dos indivíduos ou grupos. Ele argumenta, ainda, 

que uma grande parte da vida da informação organizacional é passada nas mentes, 

pensamentos, sentimentos e ações dos indivíduos. Por esse motivo, ele chama a atenção 

para a seguinte questão: o uso da informação para a construção de significado e para o 

entendimento requer métodos e processos que ofereçam um alto grau de flexibilidade da 

informação e que facilitem a avaliação e a troca vigorosa de múltiplas representações 

entre os indivíduos. A questão levantada pelo autor reforça, portanto, a necessidade e 

sustenta a abordagem da pesquisa em se pensar em fluxos de informações e no seu CVI 

sob uma perspectiva estratégica. 

Contribuindo para o debate acerca dos benefícios de uma estratégia voltada à 

GEI, alguns autores citam várias adversidades em relação a lacunas nos processos 

internos da organização, principalmente naqueles ligados aos fluxos de informação, que 

podem comprometer o desempenho e o alcance dos objetivos das organizações. São 

elas: 

• Redundância da informação e consequente aumento de custo de 

desenvolvimento; inconsistência de informações obtidas por diversas fontes; 

fragmentação da informação comunicada entre unidades organizacionais 

(BEAL, 2004); 

• Barreiras de comunicação, diminuindo sua eficiência no sentido de aumentar 

o esforço para cumprir a missão e fazer real uso da informação; dificuldade 
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em aceitar riscos associados a novas formas de fazer fluir a informação no 

ambiente; tentativas de aumentar o fluxo de informação que prejudicam sua 

objetividade ideal (FREIRE, 2006); 

• Desorganização do fluxo e decorrente ineficiência (LE COADIC, 2004 apud 

ALTISSIMO, 2009); e 

• Informação desqualificada e desordenada; má distribuição das tarefas entre 

colaboradores (CANOVA; PICCHI, 2009). 

 

E assim, também concorda Valentim (2010) ao afirmar que os fluxos de informação 

são responsáveis pelas interações realizadas no ambiente organizacional e de que estes 

propiciam a saciedade das pessoas e setores no que tange aos insumos essenciais para 

uso e aplicação em questões organizacionais diversas. 

De acordo com essa perspectiva integrativa, para Alvarenga Neto (2008, p. 45), a 

gestão de recursos informacionais é o caminho convergente para resolver os problemas 

de informação. E, nesse sentido, são apresentados abaixo alguns principais objetivos da 

gestão estratégica da informação (OLIVEIRA E BERTUCCI, 2003; GLORIA 

PONJUÁN (2004 apud VALDÉS; PONJUÁN DANTE, 2008)). São eles: 

• Promoção da eficiência organizacional de forma a organizar e suprir as 

demandas por informação vindas de dentro e de fora, assegurando um 

fornecimento contínuo de informações; 

• Planejamento de políticas de informação: determinando responsabilidades 

para uso eficaz, eficiente e econômico da informação; 

• Controle da tecnologia de informação por meio de desenvolvimento e 

manutenção de sistemas e serviços de informação; 

• Otimização de fluxos de informação: minimizando o custo de aquisição, 

processamento e uso da informação e maximizando o valor e os benefícios 

do uso da informação. 

 

Em contrapartida e no sentido de balancear a discussão acerca dos benefícios da 

GEI, Davenport (2004) faz algumas indagações em relação ao processamento da 

informação, e ressalta que as organizações deveriam questionar: 

[...] nossa empresa reutiliza bem a informação, não precisando coletá-la duas 

vezes?  
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[...] A informação utilizada nas decisões executivas estão sendo continuamente 

atualizadas para se garantir que nossos gestores estejam usando o que há de melhor?  

[...] Indexamos ou classificamos a informação, visando ao reuso do 

conhecimento e da experiência da empresa?  

[...] Nossa empresa utiliza os dados coletados em bancos de dados para gerar 

informação e conhecimento?  

[...] Os empregados são treinados e recompensados pelo uso eficaz das 

informações para a solução de problemas, melhoria do desempenho de suas equipes e 

compartilhamento de suas experiências de projeto com os demais? 

 Portanto, gestão estratégica da informação pode ser entendida como a gestão eficaz 

de todos os recursos de informação relevantes para a organização, tanto aqueles gerados 

internamente quanto os produzidos externamente, e fazendo apelo, sempre que 

necessário, às tecnologias de informação. (WILSON, 1989). 

Na perspectiva da tecnologia da informação, Dearstyne (2004) declara que aquilo 

que realmente conta, no âmbito da GEI, é o uso criativo dessa tecnologia no sentido de 

criar, transmitir e apresentar a informação, conferindo a este tipo de gestão uma 

característica inovadora. O que parece estar alinhado com o pensamento de Cohen 

(2002), que entende que as empresas utilizam informação na busca de seis estratégias 

genéricas: redução de custos, criação de valor, inovação, redução de risco, virtualização 

e diferenciação de produto. 

O quadro 1 resume o que fora apresentado nessa seção, baseado na literatura, acerca 

de modelos relacionados à gestão estratégica da informação contrapondo-os  com o 

Modelo Social do Ciclo da Informação de Le Coadic(2004).  

 

Quadro 1 – Relação entre o Modelo Social do Ciclo da Informação e os Modelos Relacionados à Gestão 
Estratégica da Informação 
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Le Coadic 

(2004) 

Marchand 

(1997) 

Davenport e 

Prusak 

(1998) 

Beal (2004) 
McGee e Prusak 

(1994) 
Choo (2006) 

Coleta 

Obtenção Obtenção 

Aquisição da 

informação 

Organização 

Classificação e 

armazenamento 

de informação 

Organização e 

armazenament

o da 

informação 

Comunicação 

Processamento  

Distribuição 

Tratamento 
Tratamento e 

apresentação da 

informação 
Distribuição da 

Informação 

Distribuição 

Comunicação 

Distribuição da 

Informação 

Desenvolvimento 

de produtos e 

serviços de 

informação 

Desenvolvimen

to de produtos 

e serviços de 

informação 

Uso Utilização 
Uso da 

Informação 
Uso 

Disseminação da 

informação 

Uso da 

informação 

- - - Descarte - - 

Fonte: A autora 

 

Percebe-se que as etapas dos cinco modelos relacionados ao gerenciamento 

estratégico da informação podem ser associadas às etapas do Modelo Social do Ciclo da 

Informação de Le Coadic (2004), considerando a convergência entre as suas naturezas e 

propósitos.  

A etapa da construção, segundo Le Coadic (2004), tem a finalidade de coletar 

informações no sentido de obter o conhecimento a respeito de algo e suprir as 

necessidades informacionais de uma organização ou parte dela. Para a construção da 

informação, os modelos estudados com o viés estratégico, apresentam etapas como: 

percepção, determinação das exigências, identificação das necessidades e requisitos de 

informações, coleta, obtenção, aquisição da informação, organização, classificação e 

armazenamento de informação. Essas etapas são responsáveis por criar os conjuntos de 
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informações necessárias para que possam ser facilmente recuperados e utilizados no 

dia-a-dia das organizações por meio dos fluxos informacionais e dos processos de 

negócio. 

A etapa de comunicação, para Le Coadic (2004), é o momento onde ocorre a troca 

de informações entre pessoas. É o momento de se decidir o que é importante. É o 

momento de se colocar à disposição dos interessados os produtos e serviços de 

informação produzidos para serem utilizados posteriormente. E nesse sentido, 

procedimentos destinados ao tratamento, processamento, distribuição e, sobretudo, 

desenvolvimento de produtos e serviços de informação da informação foram vinculados 

a essa etapa por entender que o resultado da execução de tais procedimentos torna a 

informação “pronta” para ser comunicada àqueles que dela necessitam para o 

desempenho de suas atribuições no contexto organizacional.  

É preciso chamar a atenção para o consenso entre os autores em relação à etapa do 

uso da informação. Todos os modelos apresentados contém apenas uma etapa destinada 

ao uso da informação. É nessa etapa onde a informação que fora identificada, coletada e 

processada é, portanto, utilizada em ações de internalização, consumo e apoio ao 

processo decisório das organizações.  

Uma importante visão acerca da etapa de uso da informação foi a apresentada por 

Choo (2006). Para esse autor, além de subsidiar a tomada de decisão, ao usar a 

informação, o resultado desse uso proporcionaria a criação de múltiplos significados 

advindos das intepretações cognitivas e emocionais dos indivíduos que manipulam 

essas informações no contexto organizacional e, nesse sentido, segundo o autor, é o 

momento onde ocorre a geração de conhecimento, uma vez que o fluxo da informação 

que perpassa o ambiente da organização circula pelas mentes, pensamentos, sentimentos 

desses indivíduos e, este então, transforma-se em ações.  Um destaque especial ao inter-

relacionar as etapas dos seis modelos foi a presença da etapa de descarte da informação 

apenas no modelo de Beal (2004). Os demais modelos encerram os seus respectivos 

ciclos de vida de informação com as etapas de uso e disseminação da informação. O que 

leva a autora da pesquisa fazer as seguintes indagações em relação à qualidade das 

informações: o que acontece com as informações após o seu uso por parte de seus 

interessados? É possível reusar as informações e em que condições? As suas 

propriedades ou atributos de qualidade se alteram na medida em que a informação é 

reusada? Como garantir que as informações coletadas foram utilizadas? 
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Para responder tais indagações, faz-se necessário entender os atributos da qualidade 

da informação e como estes poderiam ser relacionados às etapas de um ciclo de vida da 

informação. Ou pelo menos, compreender se há elementos que permitam confirmar esse 

relacionamento entre os atributos da qualidade da informação e as etapas de um CVI. 

Apesar de certo consenso percebido entre os autores analisados no quadro 1, não se 

percebeu, na prática, mecanismos de implementação dos respectivos modelos na gestão 

do dia-a-dia das organizações. O que leva à interpretação de que existe uma lacuna na 

literatura afim relacionada à gestão da informação na prática. 

Por meio da revisão da literatura a respeito da gestão estratégica da informação 

percebe-se, ainda, que a esta forma de gestão é tratada por diversos autores como um 

importante mecanismo para o bom desempenho gerencial das organizações e, nesse 

sentido, ações de estruturação das informações nessa direção devem ser encaradas como 

uma alternativa bastante interessante para a sustentabilidade das organizações do século 

XXI. Assim como sugerem McGee e Prusak (1994), uma referência de 20 anos, porém 

com uma abordagem bastante atual, a respeito da estruturação da informação sob três 

aspectos e à luz da gestão estratégica da informação: 

• Informação e definição de estratégia: informações atuais e precisas sobre 

o ambiente de mercado permite identificar oportunidades e ameaças à 

empresa, traçando assim uma estratégia eficaz; 

• Informação e execução da estratégia: propicia novas alternativas para a 

elaboração de processos que possam criar e oferecer produtos, serviços e 

processos diferenciados; 

• Informação e integração: a empresa consegue criar, por meio de um 

feedback1, um ambiente de aprendizado constante e uma estrutura 

flexível que consegue se adaptar aos objetivos com facilidade.  

 

Segundo Choo (2006), a informação, para se tornar estratégica para uma 

organização, precisa ser transformada em conhecimento, e isto é possível por meio da 

administração dos recursos de informação, das ferramentas tecnológicas e dos padrões 

de política, que constituem a infraestrutura tecnológica para a administração da 

informação na organização do conhecimento. Ainda segundo esse mesmo autor, na 

concepção atual da administração e da teoria organizacional, a organização processa 

                                                           
1 Opinião; retorno 
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informação com três objetivos: para dar sentido às mudanças do ambiente externo, para 

criar conhecimento e para tomada de decisões o que é está alinhado com o pensamento 

de Borges (1995) que aborda a importância da informação como recurso gerencial, 

ressaltando o seu valor nos processos de inteligência competitiva e tomada de decisões. 

 

2.2 CICLO DE VIDA DA INFORMAÇÃO 

 

Ciclo de vida da informação consiste em um dos pilares de sustentação dessa 

pesquisa juntamente com o bem de informação. O estabelecimento de CVI com etapas 

bem definidas e que respondam às necessidades prementes das organizações baseadas 

em informação, no que tange à GEI, é um dos objetivos específicos da pesquisa. 

Além disto, as indagações de Davenport (2004), citadas na seção anterior, acerca do 

processamento da informação motivaram uma abordagem específica sobre ciclo de vida 

da informação e a relevância de suas etapas para a gestão da informação, sobretudo, 

para a gestão estratégica da informação.  

No sentido de fundamentar as análises e discussões dessa pesquisa, serão 

apresentados seis modelos de CVI, com enfoque no fluxo informacional que, ao serem 

analisados e comparados entre si, poderão ser insumo para a proposição de uma lógica 

de ciclo de vida da informação mais adequado à realidade das organizações baseadas 

em informação, público-alvo dessa pesquisa. 

 

2.2.1 Modelo de Smit e Barreto 

 

O primeiro modelo a ser apresentado é o de Smit e Barreto (2002), conforme figura 

7.  
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Figura 7 – Fluxos internos e Fluxos externos da informação 

Fonte: Smit e Barreto (2002) 

 

Estes autores preconizam um modelo com três fluxos básicos de informação. O 

primeiro, localizado na parte central do modelo, é o fluxo interno e compreende as 

etapas de seleção, entrada, classificação, armazenamento, recuperação e uso. O fluxo 

interno da informação, na visão dos autores, é onde a informação é condicionada à 

veiculação ou onde a informação é coletada, processada e disponibilizada para uso, na 

interpretação da autora dessa pesquisa.  

O segundo fluxo do modelo, localizado à direita, corresponde ao momento onde a 

informação é transformada em conhecimento. Para a autora da pesquisa é onde ocorre o 

uso, propriamente dito da informação. 

O terceiro fluxo, localizado à esquerda, é o momento onde ocorre a criação e o 

registro da informação. Na visão da autora dessa pesquisa, é onde ocorre a agregação de 

valor à informação. 

 

2.2.2 Modelo de Lesca e Almeida 

 

O próximo modelo a ser apresentado é o de Lesca e Almeida (1994), conforme 

ilustrado pela figura 8. 
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Figura 8 – Etapas do Fluxo da Informação 

Fonte: Lesca e Almeida (1994) 

 

O modelo de Lesca e Almeida (1994) é dividido em três etapas ou três fluxos de 

informação: o primeiro fluxo de informação corresponde às rotinas de coleta das 

informações do ambiente externo para serem consumidas internamente. 

O segundo fluxo de informação consiste nos procedimentos de transformação das 

informações coletadas em produtos e serviços destinados à própria organização. 

O terceiro fluxo de informação corresponde à disponibilização e uso do que fora 

produzido internamente ao ambiente externo. 

 

 

2.2.3 Modelo do MGIC 

 

O modelo ilustrado pela figura 9 representa o CVI adotado no projeto MGIC, que 

segue o raciocínio dos autores supracitados, ou seja, demonstra o fluxo informacional 

que perpassa o ambiente organizacional. O modelo de MGIC é, também, caracterizado 

por sete etapas. 

 

 



45 
 

 

Figura 9 - Ciclo de Vida da Informação do MGIC 

Fonte: MGIC 

 

Segundo definido pelo projeto, a etapa de coleta constitui em um conjunto de 

atividades destinadas à obtenção de dados e informações que se traduzem como insumo 

inicial da geração ou manutenção de um repositório estratégico de informação, que para 

o MGIG é um bem de informação.  

Questões inerentes ao bem de informação serão tratadas na seção 2.5.  

No MGIC, para a etapa de coleta valem perguntas como: o que eu quero adquirir em 

termos de informação? Onde posso ou devo adquirir essas informações? Como eu 

coleto a informação? Quais os critérios de busca de informação que deverão ser 

utilizados? 

A etapa de validação corresponde a um conjunto de atividades destinadas a garantir 

que as informações coletadas atendem a padrões estabelecidos para o ciclo de vida da 

informação. Para essa etapa, valem as perguntas: os critérios de busca foram 

corretamente estabelecidos? Esses critérios foram obedecidos, ou seja, toda informação 

obtida atende aos critérios? O formato das informações corresponde ao esperado? As 

fontes estão identificadas, e são competentes para fornecer a informação? 

A etapa de tratamento é definida como um conjunto de atividades que materializam 

as transformações nos insumos para geração ou manutenção do bem de informação, ou 
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seja, pode-se entender que é nessa etapa onde ocorre a transformação, de fato, dos dados 

em informação. Para essa etapa, valem as perguntas: os resultados parciais estão 

direcionados para o resultado final (desperdícios)? Os resultados parciais podem ser 

necessários para uso/ reuso? Em caso positivo, estão sendo armazenados para posterior 

recuperação? As prescrições regulamentares estão sendo atendidas, no que tange à 

forma e ao conteúdo? Os critérios de confidencialidade, disponibilidade e integridade 

estão sendo definidos, ou já o estão nas regras que orientam a elaboração do bem de 

informação?  

A abordagem utilizada na etapa de tratamento do projeto MGIC está fundamentada 

nos preceitos de Davenport e Prusak (1998), que dizem que a transformação de dados 

em informação pode acontecer a partir da agregação de valor por meio dos seguintes 

métodos: contextualização (finalidade dos dados); categorização (componentes 

essenciais dos dados); cálculo (dados podem ser analisados estatisticamente); correção 

(erros são eliminados dos dados); condensação (dados podem ser resumidos). 

Conferindo, nesse sentido, um caráter estratégico para a informação. 

A etapa de armazenamento, segundo o MGIC, deve se preocupar com questões 

como: os requisitos de segurança da informação estão sendo atendidos? A informação 

está sendo armazenada de forma a ser possível a sua recuperação a partir de buscas 

parametrizadas? Os possíveis interessados na informação têm a possibilidade de acesso 

quando lhe for necessário? 

A etapa de recuperação é o momento em que o bem de informação, e os dados 

utilizados em sua construção, podem ser acessados e recuperados, segundo critérios de 

busca que permitam o refinamento da informação e a sua reutilização para outras 

finalidades. Nessa etapa, as premissas são as mesmas do Armazenamento, uma vez que 

são etapas interdependentes. 

A etapa de distribuição é o momento em que o bem de informação é disponibilizado 

em formato adequado ao seu manuseio, ou seja, torna-se disponível para os 

interessados. Para essa etapa, valem as perguntas: o(s) formato(s) da distribuição é (são) 

adequado(s) a todo o universo de possíveis usuários? Os critérios de confidencialidade, 

disponibilidade e integridade estão sendo atendidos? O bem de informação mantém-se 

atualizado em todo seu tempo de utilização? 

A etapa de disseminação é a etapa final do ciclo de vida, na qual o bem de 

informação irá cumprir suas finalidades. Em comparação com outros modelos 

analisados, essa etapa pode ser entendida como uso da informação. Para essa etapa, 
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valem perguntas como: existem controles sobre a utilização do bem de informação 

(número de acessos, quem acessou, etc.)? O público-alvo do bem de informação está 

sendo atingido? Foram planejadas ações diretas de disseminação, caso seja julgado 

necessário? 

O enfoque do CVI adotado pelo projeto MGIC, assim como os outros modelos 

apresentados nessa seção, estão em acordo com o da ciência da informação 

(INSTITUTE OF INFORMATION SCIENTISTS, 2001), que em sua essência se ocupa 

do estudo da informação em si, isto é, a teoria e a prática que envolvem sua criação, 

identificação, coleta, validação, representação, recuperação e uso, tendo como princípio 

o fato de que existe um produtor/consumidor de informação que busca, nesta, um 

“sentido” e uma “finalidade”. 

Partindo do princípio que existe um produtor e um consumidor de informação, e 

alinhado ao conceito do Institute of Information Scientists, Garcia e Fadel (2010) 

conceituam o fluxo informacional como sendo um canal: tangível ou intangível; formal 

ou informal; permanente ou esporádico; constante ou intermitente, constituído pela 

circulação de informações que fluem de uma determinada origem: um 

suporte/indivíduo, em direção a um destino de armazenamento/processamento. Essa 

circulação de informações, segundo os autores, pode se repetir até que os objetivos 

inicialmente estabelecidos sejam atingidos, ou seja, até que a informação cumpra com 

sua finalidade. 

 

2.2.4 Modelo de Laureano e Moraes 

 

O quarto modelo de CVI a ser apresentado, é o de Laureano e Moraes (2005), que 

segue a mesma linha dos modelos dos autores já citados nessa seção, porém traz 

elementos novos na perspectiva da sua representação, que são as características da 

informação vinculadas às etapas do ciclo de vida. Conforme pode ser observado pela 

figura 10. 
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Figura 10 - Ciclo de Vida da Informação de Laureano e Moraes  

Fonte: Adaptado de Laureano e Moraes (2005) 

 

Segundo os autores, existem quatro momentos do ciclo de vida da informação que 

são merecedores de atenção: o manuseio corresponde ao momento em que a informação 

é criada e manipulada, seja ao folhear papéis, digitar informações recebidas, ou até 

senha de acesso para autenticação. O armazenamento corresponde ao momento em que 

a informação é guardada, seja em banco de dados, anotações em papel, mídia óptica etc. 

O transporte corresponde ao momento em que a informação é transportada, seja por 

correio eletrônico, postal, telefone etc. E por fim o descarte, momento em que a 

informação já não é mais útil, podendo ser depositada em uma lixeira ou, até mesmo, 

apagada do banco de dados. Na percepção dos autores, algumas características da 

informação devem ser observadas na execução do ciclo de vida, como: autenticidade, 

legalidade, confidencialidade, integridade e disponibilidade. Essa percepção dos autores 

acerca das características da informação na lógica de execução do CVI permite inferir 

que é legítimo tratar a qualidade da informação no contexto da gestão da informação e, 

mais especificamente, da gestão estratégica da informação. 
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2.2.5 Modelo da EMC 

 

O quinto modelo apresenta outra visão de CVI, que é a apresentada pela ECM 

(2004), uma Empresa líder mundial em soluções tecnológicas de gerenciamento do ciclo 

de vida de informações. Similar aos outros modelos, o modelo adotado pela ECM é 

baseado no fluxo informacional e sugere, por meio da etapa de descarte, que a 

informação tem um período útil.  

 

 

Figura 11 - Ciclo de Vida da Informação da EMC 

Fonte: Adaptado de EMC (2004) 

 

Segundo o modelo proposto pela EMC, ilustrado na figura 11, a informação é criada, 

utilizada e eventualmente destruída, e o seu valor flutua de acordo com a necessidade do 

negócio. Pela lógica do modelo, a informação é descartada quando não possui mais 

utilidade para a organização e não há necessidade de mantê-la armazenada nos 

repositórios institucionais. 

 

2.2.6 Modelo da Oliveira e Amaral 
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Outro modelo a ser apresentado é de Oliveira e Amaral (1999). O ciclo de vida da 

informação, sob a ótica desses autores, é ilustrado pela figura 12. 

 

Figura 12 - Ciclo de Vida da Informação de Oliveira e Amaral  

Fonte: Oliveira e Amaral (1999) 

 

Segundo a lógica do modelo idealizado pelos autores, para atuar sobre a qualidade da 

informação, é necessário entender, primeiramente, como se processa o ciclo de vida da 

informação, em que há atividades para aquisição da informação e outras, para sua 

correta utilização. 

O quadro 2 resume o que fora apresentado nessa seção, baseado na literatura, acerca 

das etapas dos ciclos de vida da informação dos modelos com enfoque no fluxo de 

informação contrapondo-os com o Modelo Social do Ciclo da Informação de Le Coadic 

(2004).  

 

Quadro 2 – Relação entre o Modelo Social do Ciclo da Informação e os Modelos com enfoque em Fluxo de 
Informação 

Le Coadic 

(2004) 

Smit e 

Barreto 

(2002) 

Lesca e 

Almeida 

(1994) 

MGIC 

Laureano e 

Moraes 

(2005) 

EMC 

(2004) 

Oliveira e 

Amaral 

(1999) 

Construção 

Criação da 

Informação Fluxo da 

Informação 

coletado 

Coleta 

Manuseio Criar 

Atividades 

de 

Aquisição 
Validação 

Sistema de 

Armazename

nto 

Armazenam

ento 

Armazename

nto 
Arquivar 

Base de 

Dado 

Comunicação 
Recuperação 

da 

Fluxo da 

Informação 
Tratamento Transporte  

Proteger 
- 

Migrar 
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Le Coadic 

(2004) 

Smit e 

Barreto 

(2002) 

Lesca e 

Almeida 

(1994) 

MGIC 

Laureano e 

Moraes 

(2005) 

EMC 

(2004) 

Oliveira e 

Amaral 

(1999) 

Informação produzido 
Recuperação 

 

Distribuição 

Uso Uso 

Fluxo da 

Informação 

destinado ao 

mercado 

Disseminaçã

o 
- Acessar 

Atividades 

de 

Utilização 

- - - - Descarte Descartar - 

Fonte: A autora 

 

Assim como no quadro 1, a associação entre as etapas dos seis modelos estudados e 

o modelo de Le Coadic (2004) foi realizada considerando a convergência entre as suas 

naturezas e propósitos. 

À luz do Modelo Social de Le Coadic (1996), para a construção da informação foram 

associadas etapas de criação, coleta, validação, manuseio, aquisição e armazenamento.  

Um destaque para a etapa de validação do modelo MGIC que tem o propósito de validar 

as informações coletadas antes de estas serem distribuídas ou comunicadas para os seus 

interessados. Essa validação leva em consideração a legitimidade das fontes e a 

qualidade da informação diante do propósito da sua construção e a necessidade de seu 

uso.   

A fim de comunicar a informação, etapas relacionadas a tratamento, recuperação, 

distribuição, proteção, migração e, até mesmo, elementos como banco de dados, 

conforme modelo de Oliveira e Amaral (1999), foram vinculados a essa finalidade. 

Sabendo que a comunicação compreende a troca de informações entre as pessoas, 

segundo Le Coadic (1996), faz sentido a vinculação proposta pelo quadro 2, uma vez 

que as informações, a partir do momento em que são construídas, podem ser 

recuperadas, tratadas, distribuídas e, então, colocadas à disposição para posterior uso.   

Em relação ao uso da informação, com exceção do modelo de Laureano e Moraes 

(2005), os demais modelos apresentados contam com apenas uma etapa com essa 

finalidade, assim como notado nos modelos do quadro 1. O que corrobora com a 

percepção de que existe uma lacuna em relação a práticas de gestão da informação na 

gestão do dia-a-dia das organizações. 
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Observou-se a presença da etapa de descarte da informação em dois dos modelos 

pesquisados: Laureano e Moraes (2005) e EMC (2004). O descarte da informação, na 

perspectiva dos modelos com enfoque no fluxo de informação, revela uma questão: “As 

informações, a partir da percepção de que não atendem aos propósitos e necessidades de 

uso deveriam ser descartadas, evitando, assim, acúmulo de informações desnecessárias 

nos repositórios ou nos bens de informação da organização?”.  Uma resposta afirmativa 

para a questão levantada aponta para a necessidade da etapa de validação da informação 

no ciclo de vida da informação, conforme previsto no modelo MGIC.   

A análise mais detalhada das semelhanças bem como das diferenças entre todos os 

modelos apresentados será realizada no capítulo 4, e o resultado desta irá embasar a 

proposição de um modelo de CVI compatível com a realidade das organizações 

baseadas em informação. 

 

2.3 FLUXOS DE INFORMAÇÃO  

 

A justificativa para se dedicar uma seção específica para tratar de fluxos de 

informação é que estes materializam os bens de informações, ou seja, os fluxos de 

informação representam as várias instâncias que um BI pode assumir. 

É conhecido que, no âmbito da gestão estratégica da informação, um dos conceitos 

que influenciam diretamente a informação organizacional e, consequentemente, a 

informação estratégica é o fluxo informacional ou fluxo de informação. Fluxos de 

informação podem, então, ser compreendidos como a troca de informações que ocorre 

ao longo da execução das etapas do CVI pelos diversos atores envolvidos na esfera 

organizacional, o que é confirmado por Rodrigues e Blattmann (2011), que conceituam 

os fluxos de informação de forma bastante objetiva. Para estes autores, fluxos de 

informação podem ser entendidos como as etapas que compreendem os momentos de 

interação e transferência da mensagem entre um emissor e um receptor. O que parece 

estar alinhado à ideia de Jamil (2001) que denomina fluxo informacional como sendo “a 

transmissão de dados ou conjunto de dados através de unidades administrativas [...], 

organizações e profissionais, [...] para alguém que delas necessitam”, cujo caminho é 

diversificado e sem limites.  

Diante do exposto, pode-se deduzir que os fluxos de informação são os meios pelos 

quais flui a comunicação nos ambientes organizacionais, sendo responsáveis pela 

qualidade, distribuição e adequação da informação às necessidades dos usuários. A 
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gestão da informação organizacional acontece, assim, por meio da coordenação, 

administração e planejamento do ambiente informacional e dos seus fluxos de 

informação. 

As organizações são como entidades de comunicação, compostas por pessoas que 

podem ter acesso a informações e que se comunicam entre si (CLEGG; 

KORNBERGER; PITSIS, 2011; DURUGBO; TIWARI; ALCOCK, 2013). Diante 

dessas características, modelar um fluxo de informação para as organizações é um 

desafio, ao considerar que “dentro de uma organização, a comunicação para o fluxo de 

informações pode envolver diferentes grupos, processos, pessoas, canais de 

comunicação e assim por diante” (DURUGBO; TIWARI; ALCOCK, 2013). Esses 

autores acrescentam, ainda, que os fluxos de informação são os princípios vitais que 

suportam os processos, as tomadas de decisão, o desenvolvimento de produtos etc. 

Atribuindo, dessa maneira, aos fluxos de informação a responsabilidade pelo 

fornecimento aos seus interessados, de ativos valiosos à tomada de decisão com suas 

devidas oportunidades, temporalidade, estrutura e suficiência (VAITSMAN, 2001). 

Os estudos apontados na revisão da literatura realizada para essa pesquisa revelam 

modelos distintos de fluxos de informação. Nenhum deles fora construído para um 

determinado tipo ou segmento de organização especificamente, porém a literatura 

demonstra, como um consenso entre os modelos, que a utilização de forma efetiva da 

informação interna e externa é primordial para a identificação do fluxo da informação, 

os fatores impactantes desse processo, os tipos de informações existentes e necessárias 

para a agregação de valor visando ao gerenciamento da informação (CALAZANS, 

2012). A lógica dos modelos de fluxo de informação apresentados pode ser explicada 

pelas recentes publicações dos autores Inomata (2012), Inomata e Rados (2015) que 

definem fluxos de informação como sendo um processo cuja dinâmica envolve uma 

sucessão de eventos, envolvendo um ponto de partida, uma mensagem e um destino 

para a informação num ciclo contínuo, que depende de uma mecânica que envolve um 

conjunto de elementos (atores, canais, fontes de informação e tecnologias da informação 

e comunicação) e aspectos influentes ao processo informacional (barreiras, escolha e 

uso da informação, necessidades informacionais e velocidade). 

 Busca-se, portanto, na literatura estudada fundamentos para embasar a construção de 

uma metodologia de modelagem de fluxo de informação orientada a um CVI e centrada 

em bens de informação e que seja compatível para as organizações baseadas em 

informação. 
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O problema central dessa pesquisa busca fundamentos em Greef e Freitas (2012) ao 

afirmarem que a ausência de uma política de gestão da informação faz com que os 

fluxos de informação que perpassam o ambiente organizacional ocorram sem uma 

direção, desperdiçando informações relevantes à geração e disseminação do 

conhecimento organizacional. Além de contribuir também para o aumento dos custos de 

operação, dificultar a comunicação e a interação entre indivíduos e unidades 

organizacionais, prejudicando a compreensão do papel estratégico da informação e o 

alcance de metas institucionais.  

Hicks (2007) apud Greef e Freitas (2012) observa que gerir informações e 

aperfeiçoá-las constantemente, em organizações, beneficia operações de todas as áreas e 

agrega a elas eficiência, competitividade e responsabilidade. Nesse sentido, a qualidade 

do desempenho organizacional está diretamente relacionada a dos fluxos de recursos, 

interpretado por essa pesquisa como fluxos de informação, que perpassam o contexto: 

quando compatíveis e sinérgicos ao ambiente em questão, contribuem para o alcance de 

objetivos operacionais, táticos e estratégicos (FARIAS, 2007 apud GREEF e FREITAS, 

2012). 

Portanto, um fluxo de informação eficaz e eficiente possui um efeito multiplicador 

com o poder de mobilizar todas as unidades organizacionais transformando-se em um 

motor impulsionador do desenvolvimento organizacional. Seguindo essa lógica, a 

otimização dos fluxos de informação com rotinas e procedimentos orientados a um CVI 

adequado ao modelo de negócio de cada organização, tornou-se uma necessidade 

organizacional frente aos desafios impostos pela gestão da informação e do 

conhecimento, principalmente para as organizações do século XXI.  

Krovi, Chandra e Rayagopalan (2003), corroborando a afirmativa acima, reforçam 

que as organizações necessitam empreender esforços sistemáticos e conscientes para 

influenciar e controlar o fluxo da informação com a finalidade de promover processos 

de negócio eficientes no ambiente organizacional, o que, também, justifica o 

pensamento de Moreira Delgado (2006) sobre fluxos informacionais, uma vez que estes 

afirmam que os fluxos de informação têm por finalidade subsidiar os sujeitos 

organizacionais no tocante aos processos ali existentes, uma vez que dados, informações 

e conhecimentos trafegam de tal maneira que, a partir do acesso, apropriação e uso, por 

parte desses sujeitos, é possível gerar conhecimento individual e compartilhá-lo no 

ambiente organizacional. Essa dinâmica propicia a transformação das condições 
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informacionais da organização, porquanto acaba satisfazendo as necessidades e 

particularidades do sistema ao qual pertencem. 

Outra motivação para a modelagem de fluxo de informação é encontrada em Starec 

(2006), ao salientar que mapear o fluxo de informação no ambiente organizacional deve 

ser visto como estratégia competitiva, considerando a informação e seu contexto como 

condição necessária para esse processo. Além disso, segundo o autor, a gestão do fluxo 

de informação pode propiciar opções de estratégia para lidar com a sobrecarga de dados, 

enfocando o volume de informação relevante e prioritária para a tomada de decisões 

mais complexas. Uma proposta de ação voltada para a definição de estratégias e gestão 

do fluxo de informação nas organizações significa ir além do enfoque das estratégias 

voltadas à administração de recursos humanos, financeiros ou operacionais, para se 

instalar no processo de identificação da informação presente nos processos 

organizacionais. 

Contribuindo com o debate acerca das vantagens da modelagem de fluxos de 

informação no contexto organizacional, Lesca e Almeida (1994) prosseguem no 

desenvolvimento da questão do papel da informação na competitividade das empresas a 

partir de três hipóteses, que os autores assumem como postulados:  

I) As empresas que desenvolvem administração da informação de 

maneira eficaz fazem parte do grupo das de melhor desempenho. Essas 

empresas dominam a concorrência;  

II) É possível demonstrar que em empresas nas quais a administração da 

informação inexiste se desenvolve processo de degradação do 

desempenho, sem haver a percepção dessa ocorrência. São presas 

fáceis para a concorrência;  

III) Uma empresa pode melhorar significativamente seu desempenho a 

partir do desenvolvimento de um processo de administração da 

informação com orientação estratégica, a fim de obter vantagem 

competitiva.  

A partir dessas hipóteses os autores dirigem seus esforços no sentido de 

desenvolver a questão da chamada “administração da qualidade dos fluxos de 

informação para fins de obtenção de vantagem competitiva, destacando sua importância 

para o bom desempenho da empresa” (LESCA e ALMEIDA,1994).  
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2.4 QUALIDADE DA INFORMAÇÃO  

 

Uma das questões da pesquisa diz respeito aos aspectos da qualidade da informação e 

sua relação com ciclo de vida da informação e os níveis hierárquicos das organizações. 

Na intenção de encontrar respostas à referida questão, buscou-se na literatura alguns 

conceitos e definições acerca da qualidade da informação que poderão fundamentar a 

discussão sobre o tema. 

A norma NBR ISO 8402 define qualidade como a totalidade das características de 

uma entidade que lhe confere a capacidade de satisfazer as necessidades explícitas e 

implícitas. Identifica a satisfação do cliente em duas perspectivas: externa, no que tange 

a administrar as expectativas dos usuários e; interna, no que diz respeito a reduzir as 

consequências de falhas humanas e diminuir os defeitos. 

Na perspectiva de produto e serviço, Campos (1992) diz que um produto ou serviço 

de qualidade é aquele que atende perfeitamente, de forma confiável, de forma acessível, 

de forma segura e no tempo certo, às necessidades do cliente. Nessa linha, atribuem-se à 

qualidade da informação algumas dimensões ou atributos, tais como abrangência, 

acessibilidade, atualidade, confiabilidade, objetividade, precisão e validade. Esses 

atributos, que conferem multidimensionalidade à qualidade da informação, foram 

pesquisados por diversos autores e discutidos no artigo de Paim, Nehmy e Guimarães 

(1996), que demonstram a estreita inter-relação entre eles, que é explicado na sequência. 

Em sua tese de doutorado, Oleto (2006) disserta sobre os atributos da qualidade da 

informação e relata que a abrangência e a objetividade constantes das obras consultadas 

são encontradas em trabalho de Casanova (1990), conforme Nehmy (1996, p. 30), que 

cita esses atributos como valores intrínsecos da informação. O atributo acessibilidade 

foi mencionado por Buckland (1991) e Atkinson (1996), citados por Valls e Vergueiro 

(1998, p.49). Para Buckland (1991), citado por Valls e Vergueiro (1998, p. 49), o acesso 

é particularmente importante para a área da informação, basicamente preocupada com a 

prestação de serviços. Atkinson (1996), em citação de Valls e Vergueiro, (1998, p. 49), 

vê que o propósito fundamental de todos os serviços de informação tem sido e sempre 

será reduzir o tempo necessário para que clientes-usuários específicos ganhem acesso 

àquela informação de que necessitam para atingir seus objetivos pessoais ou de trabalho 

institucional. A atualidade “implica consonância com o ritmo de produção da 

informação, ou seja, opõe-se à obsolescência” (PAIM; NEHMY; GUIMARÃES, 1996, 
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p. 116). A confiabilidade “significa credibilidade no conteúdo e na fonte de informação. 

Relaciona-se com a ideia de autoridade cognitiva – prestígio, respeito, reputação da 

fonte, autor ou instituição. A confiabilidade assemelha-se a uma espécie de fé” (PAIM; 

NEHMY; GUIMARÃES; 1996, p. 116). A precisão “tem o sentido aproximado da 

exatidão, correção, o que nos remete à forma de registro fiel ao fato representado” 

(PAIM; NEHMY; GUIMARÃES; 1996, p. 116). O conceito de validade “pressupõe 

integridade da fonte de informação e forma de registro fiel ao fato que representa” 

(PAIM; NEHMY; GUIMARÃES; 1996, p. 116). O termo qualidade foi, a partir da 

década de 70, muito usado na administração e nos negócios, gerando o método do 

controle da qualidade total (CQT) ou gestão da qualidade total (GQT). Nessa linha, 

Campos (1992, p. 2) diz que: um produto ou serviço de qualidade é aquele que atende 

perfeitamente, de forma confiável, de forma acessível, de forma segura e no tempo 

certo, às necessidades do cliente.  

Posto isto, pode-se inferir que qualidade pode ser definida como ‘adequação ao uso’ 

ou ‘adequação ao propósito’ ou ‘satisfação do cliente’ ou ‘conformidade aos requisitos’. 

O que está em harmonia com significado de qualidade da informação preconizado por 

Arouck (2011). Segundo esse autor, qualidade da informação é um amplo conceito que 

apresenta diferentes dimensões e aspectos. Geralmente, qualidade da informação é 

definida como adequação ao uso, ou seja, capacidade de uma dada informação atender 

aos requisitos esperados pelo usuário. Para analisar ou avaliar a qualidade de 

informação, ele orienta no sentido de identificar os atributos dessa qualidade, ou seja, as 

características e as propriedades que lhe são inerentes e que lhe conferem qualidade. 

Contudo, adverte que a expectativa e a percepção da qualidade da informação são 

fatores subjetivos que podem variar segundo as pessoas e as circunstâncias, uma vez 

que os usuários da informação possuem diferentes requisitos pelos quais julgam se um 

produto ou serviço de informação está de acordo ou não com as suas expectativas. Além 

disso, complementa o autor, diferentes tipos de produtos e serviços de informação terão 

distintas características pelas quais serão avaliados. 

Enfatizando as dimensões ou atributos da qualidade, Lesca e Almeida (1994) 

salientam que a informação de qualidade – relevante, precisa, clara, consistente e 

oportuna - tem um valor significativo nas organizações e pode ser aplicada em 

diferentes contextos dentro dela. Dessa forma, a informação constitui: 

 Um fator de apoio à decisão, porque reduz a incerteza na tomada de decisões, 

permitindo escolher com menor risco e no momento oportuno. 
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 Um fator de produção, sendo importante para criar e produzir produtos de 

maior valor agregado. 

 Um fator de sinergia, integrando as diversas unidades funcionais da 

organização, que dependem da qualidade do fluxo informacional para o 

intercâmbio de ideias e informações. 

 Um fator determinante de comportamento, influenciando sobre indivíduos e 

grupos, interna e externamente, para alinhar as ações com os objetivos 

corporativos e para tornar o ambiente favorável ao alcance desses objetivos. 

 

Sob o enfoque da qualidade da informação e em concordância com Lesca e Almeida 

(1994), o estudo de Dearstyne (2004) aprofunda a influência da informação nos 

produtos, ressaltando que uma adequada estratégia de informação permite às 

organizações incrementarem o valor dos bens e serviços que oferece. 

Não é recente a discussão da relação da informação com os níveis organizacionais, 

Anthony (1965) já dissertava a respeito do tema, para esse autor, na gestão de uma 

unidade econômica, que tem por base a obtenção e utilização de recursos de forma 

eficiente para se atingir os objetivos da organização, é necessária informação nos três 

níveis organizacionais: estratégico, operacional e tático, conforme explicado a seguir.  

Nível Estratégico - São tomadas decisões estratégicas. São complexas e exigem 

informação bastante variada e ao nível das relações da organização com o meio a qual 

está inserida, não se exige muita especificidade. Estão incluídas nela a definição dos 

objetivos e a elaboração de políticas gerais da organização. A informação provém de 

fontes externas à organização e também dos outros níveis hierárquicos. 

Nível Tático - Onde têm lugar as decisões táticas e que exigem informação 

pormenorizada, com alguma triagem, havendo responsabilidades na interpretação da 

informação, que provém de fontes internas e sendo obtida com alguma frequência. 

Nível Operacional - Aqui são tomadas as pequenas decisões ou as decisões 

operacionais. Decisões para problemas bem definidos cuja resolução é, muitas vezes, 

baseada em dados factuais programáveis e por meio da aplicação de rotinas 

informatizadas. São necessárias informações pormenorizadas e bem definidas, 

provenientes essencialmente do ambiente interno, com vistas a ações imediatas. 

Assim como Anthony (1965), os autores Gorry e Morton (1971) também relacionam 

os requisitos de informação com o nível organizacional em que a tomada de decisão 
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ocorre, pois os gestores nos níveis operacionais, táticos e estratégicos necessitam de 

diferentes configurações de informação. 

Segundo esses últimos autores, os gestores de níveis operacionais necessitam de 

informações basicamente de origem interna, com um grau maior de detalhamento, 

sendo bastante precisas atuais. Trata-se, geralmente, de informações periódicas e 

programadas. Para esse público, as informações de origem externa não possuem tanto 

valor. 

Para os gestores de níveis estratégicos, as informações precisam ser concisas, 

apresentadas de forma de quadros, tabelas ou gráficos. Esses gestores precisam 

conhecer o contexto em que a organização está inserida, por isso as informações 

externas possuem muita relevância mesmo não sendo muito exatas e atuais. As 

informações para esse público precisam ser de natureza preditiva de modo que possam 

planejar e decidir sobre como a organização deve se comportar para que tenha um 

melhor desempenho. 

Já para os gestores de níveis táticos, as características das informações se situam 

entre os outros dois níveis organizacionais. 

A figura 13 demonstra as características da informação para cada nível 

organizacional de maneira mais objetiva, conforme a lógica de Gorry e Morton (1971). 

 

 

Figura 13 - Características da Informação quanto ao Nível Organizacional  

Fonte: Gorry e Morton (1971) 
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Apesar da discussão acerca da relação entre a qualidade da informação e os níveis 

organizacionais não ser recente, o que essa pesquisa pretende é acrescentar uma nova 

variável a essa discussão, que é a questão da vinculação das características ou atributos 

da informação às etapas do ciclo de vida da informação, o que se encontra fundamento 

em Rezende e Abreu (2006), ao declararem que o nível gerencial das empresas não 

pode ignorar como a organização utiliza a informação, quais são seus principais fluxos 

de informação, qual é a necessidade de informação de cada nível hierárquico e a 

competência de seu corpo gestor em administrar os recursos informacionais. Para esses 

autores, a utilização e a gestão da informação favorecerão as decisões, as soluções e a 

satisfação dos clientes (externos e internos). 

Portanto, no sentido de compreender de forma mais consistente as características ou 

atributos ou dimensões da qualidade da informação e buscar insumos para vincular 

essas variáveis às etapas de um CVI, encontrou-se na literatura alguns autores que 

dissertam a respeito do tema.  

De acordo com Beal (2004), para a eficácia da gestão de informação é necessário 

que se constitua um conjunto de políticas que permitam o acesso à informação 

relevante, precisa e com qualidade. Esta informação deve ser transmitida no tempo 

certo, com um custo apropriado e facilidades de acesso aos interessados, corroborando 

com Stair e Reynolds (2006) em relação às características da boa informação que 

também é descrito por Beverly (2002), como mostrado no quadro 3.  

 

Quadro 3 – Dimensões da Qualidade da Informação de Beverly 

Dimensões Definições 

Acessibilidade 
Em qual extensão a informação está disponível, ou quão 

facilmente e rapidamente é coletada. 

Quantidade de informação 
Em qual extensão o volume de informação é apropriado para a 

resolução do problema ou para a tomada de decisão. 

Veracidade 
Em qual extensão a informação é considerada verdadeira e digna 

de crédito. 

Integral – Completa 
Em qual extensão a informação não está incompleta para a 

tomada de decisão. 

Concisão 
A extensão pela qual a informação é condensadamente 

apresentada. 
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Consistência 
A extensão pela qual a informação é apresentada no mesmo 

formato. 

Facilidade de manipulação 
A extensão pela qual a informação pode ser manipulada e 

utilizada em diferentes tarefas. 

Livre de erros A extensão pela qual a informação é correta e confiável. 

Interpretabilidade 
A extensão pela qual a informação está apropriada de linguagens, 

símbolos, unidades e clareza de definições. 

Objetividade Imparcialidade, não prejudicada e livre de tendências. 

Relevância 
A extensão pela qual a informação é aplicável e útil para a tarefa 

em questão. 

Reputação 
A extensão pela qual a informação é altamente confiável em 

termos de fonte ou conteúdo. 

Segurança 
A extensão na qual o acesso à informação é restrito com o intuito 

de manter a segurança 

Atual 
A extensão na qual a informação é suficientemente atualizada 

para a tarefa em questão. 

Facilidade de entendimento A extensão pela qual a informação é facilmente compreendida. 

Adição de valor 
A extensão na qual a informação é benéfica e fornece vantagens 

com seu uso. 

Fonte: Adaptado de Beverly (2002) 

 

 

Na visão de Felix (2003), uma forma de se aferir a qualidade da informação é por 

meio da avaliação de suas dimensões e atributos, conforme sintetiza o quadro 4.  

 

Quadro 4 – Dimensões da Qualidade da Informação de Felix 

Dimensões Atributo Definições 

Tempo 

Prontidão 
A informação deve ser fornecida quando 

necessária. 

Aceitação 
A informação deve estar atualizada quando 

fornecida. 

Frequência 
A informação deve ser fornecida quantas vezes 

forem necessárias. 

Período 
A informação pode ser sobre períodos e instantes 

do presente, passado e futuro. 
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Conteúdo 

Precisão A informação deve estar isenta de erros. 

Relevância 

A informação deve estar relacionada à 

necessidade de seu receptor específico e para uma 

situação específica. 

Integridade 
Toda informação que for necessária deve ser 

fornecida. 

Concisão 
Apenas a informação que for necessária deve ser 

fornecida. 

Amplitude 
A informação pode ter um alcance amplo ou 

reduzido, um foco interno ou externo. 

Atualização 

A informação é continuamente atualizada para 

garantir que as pessoas utilizem o que é de 

melhor. 

Forma 

Clareza 
A informação deve ser fornecida de uma forma 

fácil de ser compreendida. 

Detalhe 
A informação deve ser fornecida de uma forma 

normal, detalhada ou resumida. 

Ordem 
A informação deve ser organizada em uma 

sequência predeterminada. 

Apresentação 
A informação deve ser apresentada na forma 

narrativa, numérica, gráfica ou outras. 

Fonte: Adaptado de Felix (2003) 

 

Para esse último autor, uma informação é considerada de qualidade quando os dados 

são completos e quando o processo utilizado para transformá-los em informação é 

eficiente. Garantir a qualidade das informações possibilita à organização obter 

vantagem competitiva perante seus concorrentes (FELIX, 2003).  

O valor da informação é definido por Felix (2003) como a relação custo / benefício 

existente entre a qualidade de uma informação e o desempenho que proporciona, já que 

uma informação pode ser considerada relevante, mas gerar baixo retorno para a 

organização. 

Outra contribuição para a qualificação da informação é o trabalho de De Sordi 

(2008), conforme quadro 5. 
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Quadro 5 – Dimensões e Atributos da Informação De Sordi 

Dimensões Definições 

Acurácia / 

veracidade 
Nível de acurácia; e método para determinação do nível de Acurácia. 

Atualidade / 

temporalidade 

Data de geração da informação; horário de geração da informação; e 

intervalo de tempo entre cada nova geração de informação. 

Disponibilidade 

Meio de acesso à informação; horário de disponibilização da 

informação; e tempo decorrido entre a solicitação e o acesso da 

informação. 

Confidencialidade / 

privacidade 
Público-alvo; e predileções informacionais do público-alvo. 

Existência 
Localização do algoritmo para geração da informação; e localização do 

armazenamento do conteúdo informacional. 

Abrangência / 

escopo 
Vetores da informação. 

Integridade Nível de integridade da informação. 

Ineditismo / raridade Disponibilidade de informações idênticas ou similares. 

Contextualização Caracterização da informação. 

Precisão Nível de precisão da informação. 

Confiabilidade Credibilidade da fonte; e credibilidade do conteúdo. 

Originalidade Originalidade da informação. 

Pertinência / 

agregação de valor 

Valor potencial da informação. 

Valor entregue pela informação. 

Identidade  Nome; sinônimos; e autoria. 

Audiência Frequência de acesso; e duração de tempo de acesso. 

Fonte: De Sordi (2008) 

 

De Sordi (2008) afirma que o valor das informações, no contexto organizacional, 

precisa estar explícito e traduzido em fatores, como relevância, utilidade, clareza, 

objetividade, contextualização. Mattos (2010) alerta que deficiências relacionadas a 

esses fatores podem gerar novas demandas, conteúdos e comunicações desnecessários, 

cujo tempo de produção diminui aquele disponível para solução de outros problemas. 

Corroborando com Mattos (2010), em relação aos prejuízos advindos das 

deficiências relacionadas aos atributos da qualidade da informação no trato 
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informacional do dia-a-dia das organizações, buscou-se relacionar a qualidade das 

informações às etapas do CVI.  

Posto isto, o quadro 6 apresenta uma lista preliminar de 12 atributos/dimensões da 

qualidade da informação que fora gerada a partir da consolidação  das informações dos 

quadros 3, 4 e 5. 
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Quadro 6 – Lista Preliminar de Atributos/Dimensões da Qualidade da Informação  

 Consolidação dos 

Atributos/Dimensões 

da Qualidade 

Definições Bervely (2002) Sordi (2008) Felix (2003) 

1.  Atualidade 

Indica quando as informações foram 

geradas e atualizadas bem como os 

responsáveis pelas atualizações. 

Atual 
Atualidade / 

Temporalidade 

Atualização 

Aceitação 

Período 

2.  Apresentação 

Indica as características com que 

determinada informação deve ser 

apresentada ou comunicada, por exemplo: 

qual formato (gráfico, planilha, relatório, 

etc.), qual de detalhe ou integridade 

(completa ou resumida), qual nível de 

objetividade. 

Facilidade de 

entendimento 

Contextualização 

Clareza  

Interpretabilidade Detalhe 

Concisão Concisão 

Consistência Apresentação 

Objetividade Ordem 

Integral – 

Completa 
Integridade Integridade 

Quantidade de 

informação 

Abrangência / 

Escopo 
Amplitude 

3.  Precisão 
Indica a necessidade de validação de 

determinada informação. 
Livre de erros Precisão Precisão 

4.  Relevância Indica a utilização da informação para a Adição de valor Pertinência / Relevância 
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 Consolidação dos 

Atributos/Dimensões 

da Qualidade 

Definições Bervely (2002) Sordi (2008) Felix (2003) 

tomada de decisão.  
Relevância 

Agregação de 

Valor 

5.  Segurança 

Indica os níveis de proteção ou privacidade 

das informações manipuladas (confidencial, 

necessita de autorização, pública).   

Segurança 
Confidencialidad

e / Privacidade 
- 

6.  Disponibilidade  

Indica os meios onde as informações 

precisam estar disponíveis e em quais 

momentos. 

Acessibilidade Disponibilidade 

Prontidão 

Frequência 

7.  Confiabilidade 

Indica se as informações foram coletadas 

diretamente de fontes confiáveis e o grau de 

acurácia destas. 

Reputação Confiabilidade 

- 
Veracidade 

Acurácia / 

Veracidade 
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 Consolidação dos 

Atributos/Dimensões 

da Qualidade 

Definições Bervely (2002) Sordi (2008) Felix (2003) 

8.  Flexibilidade 

Indica que a informação poderá ser 

manipulada por vários usuários, sem 

restrições quanto à segurança e 

apresentação. As informações com essa 

características são aquelas que podem ser 

consolidadas ou combinadas a outras para 

compor um produto ou serviço de 

informação. 

Facilidade de 

manipulação 
- - 

9.  Localização 
Indica o local onde as informações estão 

armazenadas. 
- Existência - 

10.  Originalidade 
Indica as fontes de informação, ou seja, 

onde as informações foram coletadas. 

- 

 

Ineditismo / 

raridade 
- 

 
Originalidade 

11.  Indexação 

Indica a(s) palavra(s)-chave que identificam 

o tema ou assunto com que a informações 

estão relacionadas. Esse atributo facilita a 

recuperação das informações. 

- 

Identidade - 
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 Consolidação dos 

Atributos/Dimensões 

da Qualidade 

Definições Bervely (2002) Sordi (2008) Felix (2003) 

12.  Frequência de Uso 
Indica a frequência com que a informação é 

acessada. 

- 
Audiência 

- 

Fonte: A autora
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A partir da lista preliminar de atributos/dimensões da qualidade da informação 

gerada, quadro 6, é possível perceber que existe uma relação de tais atributos com 

etapas do ciclo de vida de informação. Essa relação será tratada no capítulo 6, na 

ocasião da proposição de um CVI orientado à gestão estratégica da informação.  

Importante enfatizar a importância de se considerar os aspectos de qualidade da 

informação no contexto organizacional. O contrário pode proporcionar impactos sociais 

e no negócio, devendo a falta da qualidade da informação ser diagnosticada. E, portanto, 

esforços devem ser direcionados para uma solução. Informações com múltiplas origens, 

utilização de julgamentos subjetivos, erros sistemáticos na produção da informação, 

além do seu armazenamento em grande quantidade são alguns dos fatores que 

influenciam a qualidade da informação (STRONG; LEE; WANG, 1997). 

A qualidade da informação constitui uma pedra fundamental para o gerenciamento 

eficaz da informação. A confiança e a acurácia dos bens de informação impactam 

diretamente o grau em que essa informação contribui como um facilitador para a 

tomada de decisão baseada em fatos (IAM, 2009). 

 

 

2.5 BEM DE INFORMAÇÃO 

 

A expressão Bem de Informação ou BI, para o escopo dessa pesquisa, vem da 

tradução do inglês Information Asset. 

Não se notou o uso muito frequente dessa expressão, propriamente dita, na 

literatura clássica que trata a gestão das organizações. O que se observou foram práticas, 

relativamente recentes, relacionadas ao gerenciamento de bens de informação no âmbito 

da gestão da informação e do conhecimento em políticas governamentais em países 

como Canadá, Austrália, EUA, Brasil e os pertencentes ao Reino Unido, que serão 

discutidas e analisadas ao longo do trabalho. 

O exemplo do Brasil é o próprio projeto MGIC, desenvolvido em uma Agência 

Reguladora Federal na área de Transporte entre o período de dezembro de 2010 a julho 

de 2014 (BASTOS et al, 2011b). Segundo uma publicação em um periódico da área de 

transporte terrestre, a Agência enxergou na construção do modelo de gestão da 

informação e do conhecimento (MGIC) um grande ganho. Segundo a entidade, projetos 

dessa natureza não geram ganhos apenas pelo seu resultado final. “Tão ou mais 
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importante que o modelo a ser construído é a oportunidade de entender melhor a 

Agência sob as múltiplas óticas do MGIC. Esse entendimento ocorrerá pela participação 

no dia-a-dia do projeto, assimilando conhecimentos relacionados não apenas às etapas 

da metodologia de trabalho, como também aprofundando o saber sobre o negócio da 

Instituição”, segundo declaração do gerente executivo da Agência na ocasião do 

desenvolvimento do projeto (REVISTA ANTT, 2012). 

É uma unanimidade, entre os autores citados na revisão da literatura, que a 

informação tornou-se um dos principais ativos e ingrediente fundamental para o 

desenvolvimento de produtos e serviços e, sobretudo, para alcance de resultados das 

organizações do século XXI. 

O tratamento da informação como um ativo também é defendido por Detlor 

(2010) apud Moreira (2014). A esse respeito, ele afirma que muitas organizações já 

reconhecem o valor potencial da informação e a necessidade de identificar quais são os 

seus recursos de informação e quais os custos associados com a aquisição, 

armazenamento, processamento e uso dessa informação. O autor sinaliza para a 

importância do gerenciamento da informação assim como qualquer outro recurso crítico 

da organização (pessoas, equipamentos, capital, por exemplo) como forma de 

transformá-la em um ativo estratégico que possa trazer vantagens competitivas para a 

organização. De acordo com o autor, esse conceito de gerenciar informação como um 

recurso organizacional surgiu no final dos anos 1970 com a criação, pelo Governo 

Americano, do Ato de Redução da Burocracia (US Paperwork Reduction Act), 

popularizando o termo Information Resources Management (IRM), em português 

“Gerenciamento de Recursos de Informação”, como sinônimo de gerenciamento de 

dados e informação. Entretanto, como ressaltado pelo autor, na prática esse termo está 

mais para o gerenciamento de dados do que de qualquer outro tipo de informação (como 

documentos ou relatórios, por exemplo). 

Ladley (2010) apud Moreira (2014) afirma que “informação é um ativo” e 

precisa ter um tratamento corporativo. Ele alega que as situações listadas a seguir são 

comuns e poderiam ser endereçadas a muitas organizações: 

a) Esse ativo está custando milhões por ano e enquanto não documentar as 

despesas em relação a sua criação, ele não pode ser incluído em balancetes. 

b) Órgãos reguladores em breve poderão exigir relatos de responsabilidades 

sobre o ativo informação. 

c) Ninguém pode dizer onde fica, de onde veio e qual sua quantidade. 
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d) Apesar dessa falta de controle, pode ser reutilizado muitas vezes por dia. 

e) Muitos gerentes alegam serem donos, mas igual número se exime de qualquer 

responsabilidade. 

f) Os que alegam serem donos se negam a fazer qualquer prestação de contas. 

g) Para cada solicitação de acordo para destruir a informação, uma vez que 

oferece mais risco do que utilidade, são emitidos quatro pedidos para mantê-la 

disponível. 

Ladley (2010) ainda complementa que, enquanto dados, informação e conteúdo 

não forem gerenciados como os outros ativos da organização, não terão a chance de 

cumprir seu papel dentro das organizações.  

Não obstante a preciosidade das informações, que exige das empresas geri-las 

como ativos, denotam-se algumas desvantagens em sua má gestão, quais sejam: o alto 

custo dos portfolios de informações; o risco de dados registrados em um grande número 

de arquivos; a enorme quantidade de conhecimento guardada em documentos não 

aproveitados; dados que são perdidos durante os processos, e; planilhas críticas na posse 

dos grandes executivos que não as disponibilizam (LANDLEY, 2009 apud BALBINO 

et al, 2014). 

Para Kamat (2009), os bens de informação podem estar em formato digital e não 

digital, podem ser criados, processados, armazenados, arquivados e/ou descartados 

durante a execução de atividades de negócios. Exemplos incluem os dados, registros, e-

mails, código fonte, documentos em papel, desenhos, bancos de dados, imagens, etc. 

Um bem de informação é um conjunto definido de informações armazenadas em 

qualquer meio, reconhecido como "valioso" para a organização.  

Segundo definição do The National Archives (2010), um bem de informação, 

BI, é um repositório de informação, definido e gerido como uma unidade única de modo 

que possa ser entendida, compartilhada, protegida e explorada de forma eficaz. Bens de 

informação têm valor reconhecido, risco associado e um ciclo de vida gerenciável.  

Higgins, Hebblethwaite e Chapman (2006), do Governo de Queensland, 

Austrália, definem bens de informação como um conjunto de dados identificável, 

armazenado de alguma forma, e reconhecido como tendo valor para a organização, 

permitindo a execução de suas funções de negócio, satisfazendo reconhecidamente a um 

ou mais de seus requisitos de negócio. Essa definição tem sido adotada no escopo do 

projeto MGIC.  
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Segundo o IAD (2012), um bem de informação é a informação organizada que 

tem valor, portanto, deve ser facilmente acessível àqueles que dela precisam. 

Desenvolver um bem de informação requer a definição das questões a serem resolvidas, 

a identificação da informação necessária, a captura da informação por meio de 

processos documentados e a construção de uma estrutura para permitir fácil acesso aos 

grupos que se beneficiam desta.  

Para Caralli et al (2010), bens de informação são dados ou informações que 

tenham valor para a organização, como a propriedade intelectual, as informações sobre 

os clientes, os registros de negociações vitais. Podem existir na forma física (papel, CD) 

ou eletrônica (arquivo, base de dados, PC). Segundo esses autores, a GI lida com a 

importância dos BI na resiliência operacional dos serviços em uma organização, e nesse 

sentido eles atribuem ao BI atributos únicos e específicos, como: 

• Disponibilidade: a qualidade de ser acessível a usuários autorizados sempre que 

necessário. 

• Confiabilidade: a qualidade de ser acessível apenas a usuários autorizados. 

• Integridade: a qualidade de estar nas condições desejadas pelo proprietário e 

continuar a ser útil, atendendo aos propósitos do proprietário. 

• Privacidade: a garantia de que a informação sobre um indivíduo é divulgada 

apenas para pessoas, processos e dispositivos autorizados pelo indivíduo ou 

permitida pela legislação e regulamentação relacionadas à privacidade. 

• Sensibilidade: medida do grau no qual o BI deve ser protegido, com base nas 

consequências de acesso, modificação ou divulgação não autorizados. 

 

Baseado nesses atributos, os autores destacam alguns objetivos e práticas, à luz 

da gestão da informação e, de maneira mais abrangente, da gestão do conhecimento que 

deveriam ser pensados para um modelo de gestão centrado em bens de informação. O 

que pode ser observado no quadro 7. 

 

Quadro 7 – Objetivos e Práticas da GI em relação a Bens de Informação 

Objetivos Práticas 

Gerenciar a sensibilidade dos BI 

Priorizar os BI 

Categorizar os BI 

Designar requisitos de resiliência aos BI 
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Estabelecer e implementar controles 

Identificar e avaliar os riscos aos BI 

Mitigar os riscos aos BI 

Gerenciar a confidencialidade e a 

privacidade dos BI 

Codificar informação de alto valor 

Controlar acesso aos BI 

Controlar a disposição dos BI 

Gerenciar a integridade dos BI 

Controlar as modificações dos BI 

Gerenciar a configuração dos BI 

Verificar a validação da informação 

Gerenciar a disponibilidade dos BI 
Duplicar e reter informação 

Gerenciar a gestão do conhecimento 

Fonte: adaptado de Caralli et al (2010) 

 

A intenção dessa pesquisa de propor uma metodologia de modelagem de fluxo 

de informação orientada a um CVI e centrada em bens de informação busca 

legitimidade na definição de BI proposta pelos autores referenciados e que, de maneira 

geral, concordam que um bem de informação é um conjunto de dados e informações 

que tem valor ou valor potencial para a organização e, nesse sentido, o seu ciclo de vida 

precisa ser gerenciado (THE NATIONAL ARCHIEVES, 2010; HIGGINS, 

HEBBLETHWAITE e CHAPMAN, 2006; IAD, 2012; CARALLI et al, 2010). 

A partir da literatura pesquisada, algumas características acerca de bens de 

informação puderam ser destacadas (IAD, 2012; MOHAN KAMAT, 2009): 

• Um bem de informação é qualquer documentação sistematizada ou dados 

incorporados em uma estrutura de comunicação que permita a organização 

atingir seus objetivos; 

• Um bem de informação é criado por meio de um conjunto de informações para 

resolver um importante problema da organização; 

• Um bem de informação pode existir inteiramente dentro de um único 

departamento ou pode pertencer a toda a organização; 

• Um bem de informação pode estar contido em um arquivo de dados; 

• Um bem de informação pode ser tão simples como uma planilha mensal 

atualizada em uma unidade de rede compartilhada ou tão complexo quanto um 

projeto em desenvolvimento, atualizado semanalmente; 
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• Um bem de informação se valoriza quanto mais pessoas tenham acesso à 

informação; 

• Um bem de informação aumenta de valor de acordo com a quantidade de 

informação que ele agrega;  

• Um bem de informação aumenta de valor quando realiza a conversão de 

informações de baixo nível em informações de alto nível; 

• Um bem de informação é mantido por pessoas que trabalham de forma 

consistente e cooperativa; 

• Um bem de informação não pode ser facilmente substituído, sem custo, 

habilidade, tempo, recursos ou uma combinação destes fatores; 

• Bens de Informação formam uma parte da identidade corporativa da 

organização, sem os quais, a organização pode estar ameaçada. 

 

Dado alguns conceitos e características de bens de informação, pode-se 

compreender, portanto, que BI é um conjunto de informações estratégicas e, nesse 

sentido, deve estar estrategicamente posicionado e organizado dentro das organizações e 

que, portanto, são necessários conhecimentos e competências específicos para a sua 

manipulação ao longo do seu ciclo de vida, levando em consideração os aspectos da 

qualidade da informação, conforme o seu uso e apropriação por parte dos interessados. 

Compreendido, dessa maneira, o conceito de bem de informação no âmbito 

dessa pesquisa, levanta-se a questão de como este poderia ser identificado e classificado 

dentro das organizações, sobretudo naquelas baseadas em informação. Encontra-se 

fundamento para essa questão em Oppenheim, Stenson e Wilson (2003), que 

compreendem os bens de informação como os recursos que são ou deveriam ser 

documentados e que prometem benefícios econômicos futuros. Por este motivo, os bens 

de informação devem ser identificados e classificados segundo seu valor e importância, 

assim como devem ser identificados os recursos requeridos para gerenciá-los e deles 

tirar o proveito máximo. 

Além de identificar e classificar os bens de informação, os autores supracitados 

ainda agregam à questão levantada a necessidade de se registrar esses bens. 

Higgins, Hebblethwaite e Chapman (2006), do Governo de Queensland, 

Austrália, também dissertam a respeito da importância da identificação e classificação 

de bens de informação. Segundo eles, identificar e classificar os bens de informação 

ajuda a definir escopo, tipos, utilização e funções desses bens dentro de uma 
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organização. Promove, ainda, o acesso e a reutilização da informação e reduz a 

duplicação desnecessária de BI. 

Diante da importância da se identificar, classificar e registrar os bens de 

informação, buscou-se, então, na literatura práticas relacionadas a esses temas, 

conforme apresentadas na sequência. 

 

2.5.1 Identificação de Bens de Informação 

 

 O Arquivo Nacional do Reino Unido (THE NATIONAL ARCHIEVES, 2011) 

sugere que a identificação de bens de informação possa ser realizada respondendo às 

seguintes questões: 

a. A informação tem valor para a organização? Custará dinheiro readquirir a 

informação? Haverá repercussão legal, financeira ou que afete a reputação se 

não for possível produzir a informação quando requerida? Haverá efeito na 

eficiência operacional se não for possível acessar a informação facilmente? 

Haverá consequências se a organização não tiver a informação disponível? 

b.  Há um risco associado à informação? Há risco de perder a informação? Há risco 

da informação não ser precisa? Há risco de alguém tentar alterar a informação? 

Há riscos que resultam da divulgação inapropriada? 

c. O grupo de informações tem um conteúdo específico? É claro o que é e para que 

serve? Inclui todo o contexto associado à informação? 

d. A informação tem um ciclo de vida gerenciável? Todos os componentes foram 

criados para um propósito comum? Serão eliminados da mesma forma e de 

acordo com as mesmas regras? 

 

Percebe-se, a partir das questões elencadas pelo Arquivo Nacional do Reino 

Unido, que a abordagem por bens de informação é fortemente embasada por atributos 

ou características da qualidade da informação e que perpassa toda a esfera 

organizacional, ou seja, influencia a tomada de decisão nos três níveis da organização: 

estratégico, tático e operacional. 

O quadro 8 traz alguns exemplos de bens de informação, segundo o Arquivo 

Nacional do Reino Unido. 
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Quadro 8 – Exemplos de Bens de Informação  

Bem de Informação Comentários 

 

Banco de dados de contatos  

 

Cada entrada no banco de dados não precisa ser tradada 

individualmente; a coleção de parte dos dados poderá mais tarde 

ser consideradas um bem de informação. Todas as partes da 

informação dentro do bem de informação terão o mesmo risco 

associado com privacidade e armazenamento de informações 

pessoais. 

 

Todos os arquivos de um 

projeto específico  

 

Isto pode incluir planilhas, documentos, imagens, e-mails de e 

para a equipe do projeto e qualquer outra forma de registros. 

Todos os itens individuais podem ser reunidos e tratados da 

mesma forma como eles têm conteúdo definível semelhante, e o 

mesmo valor, risco do negócio e ciclo de vida. 

Todos os dados financeiros 

de uma organização  

Há riscos muito específicos para o negócio, se esta informação é 

mal administrada e talvez você tenha também a obrigação de 

assegurar a transparência das informações, que poderia ser 

problemático. 

Fonte: Adaptado de The National Archieves (2011) 

 

Posto isto, sugere-se que o primeiro passo para a construção da cultura da 

informação é garantir que a organização conhece seus bens de informação, o que requer 

uma auditoria da informação para criar um registro do bem de informação - RBI, com 

protocolos para sua identificação e registro (HIGSON; WALTHO, 2009), que está em 

conformidade com a definição de BI dada por Oppenheim, Stenson e Wilson (2003) que 

entendem que os bens de informação são recursos que deveriam ser documentados. 

Um RBI torna-se, portanto, um importante instrumento para explicitar a 

arquitetura de bens de informação de uma organização, bem como um mecanismo para 

compreensão e gerenciamento desses, permitido conhecer os riscos associados, 

apresentando as relações entre estes, os requisitos de negócio e as dependências de 

tecnologia. Neste sentido, o modelo de RBI proposto pelo Reino Unido, representado no 

quadro 9, contempla as seguintes informações: 
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Quadro 9 - Registro de Bem de Informação  

RBI 

DADOS DO BI   

Nome do BI Forma simples de definir o BI 

Descrição Breve descrição do BI e seus componentes 

Status O BI está ativo? 

Dados Pessoais O BI contém dados de privacidade? 

Sensibilidade O BI deve ser protegido? 

Criação Data de criação e quem criou 

Data da revisão Última revisão ou atualização 
    

PESSOAS   

Proprietário do BI Quem é o proprietário do BI? 

Usuários Quem usa ou acessa o BI? 
    

GESTÃO   

Risco 
Riscos ao negócio a partir do BI; Qual seria o impacto da perda do 

BI? Custo de substituir a informação? 

Valor Qual o valor do BI para o negócio (financeiro e de uso)? 

Risco ao BI Riscos ao BI? 

Período de retenção Período que deve ser mantido e por quê. 

Descarte Como deve ser descartado? 
    

REQUISITOS DE 

USO 

  

Encontre 

Como se encontra a informação? Granularidade da busca depende 

do tipo do bem; pode envolver a busca do BI, a busca por arquivos 

dentro do BI, ou busca nos arquivos para encontrar dados 

específicos. 

Acesso 

Quem pode acessar a informação e como? Envolve questões de 

segurança e acesso a informação restrita ou privada e, também, as 

oportunidades de compartilhamento da informação internamente e 

mais amplamente. 

Trabalhe com 
O que você deve ser capaz de fazer com a informação? 

Funcionalidade requerida, como usar o BI. 

Compreenda 

O que você deve ser capaz de compreender a partir da informação? 

Conteúdo e contexto do BI. Informação vital para que o BI tenha 

utilidade. A informação pode estar armazenada digitalmente como 

metadado, mas pode ser também um conhecimento específico dos 

indivíduos, o que pode envolver treinamento e procedimentos se 

houver mudança na equipe. 

Confiança A informação é o que diz ser? Validação requerida. 

Fonte: Adaptado de The National Archieves (2011) 

 

A estratégia adotada para identificação de bens de informação no projeto MGIC 

parte, essencialmente, da análise dos objetivos, das atribuições regimentais e das 



78 
 

principais atividades exercidas pelas unidades organizacionais2 da organização em 

estudo e também da aplicação de seis critérios pré-estabelecidos: 

Critério 1 [C1] - Um BI é composto de um conjunto de dados identificável 

associados entre si e a um mesmo objetivo. Por exemplo: para uma Universidade, o 

histórico escolar é um bem de informação, que é composto pelas informações 

acadêmicas dos alunos, como: disciplinas, avaliações e resultados, frequência, 

movimentação do aluno e tem o objetivo de gerenciar as informações acadêmicas dos 

alunos da Universidade. 

Critério 2 [C2] - Um BI possui valor para o propósito da organização. Por 

exemplo: as informações contidas no histórico escolar estão diretamente relacionadas à 

finalidade da Universidade de prover educação superior.  

Critério 3 [C3] - Um BI está associado a um serviço prestado pela organização. 

É necessário verificar se as informações contidas no bem de informação são coletadas 

ou tratadas ou criadas durante a execução do serviço. Por exemplo: as informações 

contidas no histórico escolar são criadas/tratadas durante o serviço de ministrar aulas. 

Critério 4 [C4] - Um BI gera resultados que agregam valor aos serviços da 

organização, por meio do trabalho realizado pelas pessoas.  

Critério 5 [C5] - Um BI possui informações que são tratadas e armazenadas. 

Critério 6 [C6] - Um BI possui informações que são disponibilizadas para uso 

 

O modelo de RBI utilizado para documentar os bens, segundo o projeto, é 

composto pelas seguintes informações: 

 Gerência Responsável; 

 Atividades Centrais; 

 Atribuições; 

 Dados do Bem de Informação; 

 Fonte da Informação; 

 Ferramentas; 

 Procedimentos (processos de negócio associados); 

 Atores; 

 Workers3. 

                                                           
2 São os departamentos ou seções da organização. 
3 Funcionários do negócio, isto é, entidades internas à organização. 
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A partir da lógica do modelo de RBI proposto pelo The National Archieves: 

dados do BI, pessoas, gestão e requisitos de uso, bem como da estratégia de 

identificação e registro de BI do MGIC, é possível perceber uma estreita relação entre: 

BI, fluxo de informação, ciclo de vida da informação e qualidade da informação e que, 

portanto, uma efetiva metodologia de modelagem de fluxo de informação orientada a 

um CVI e centrada em bens de informação pode ser construída buscando integrar esses 

conceitos. 

 

2.5.2 Classificação de Bens de Informação 

 

A literatura consultada trata a questão de classificação de BI de acordo com o 

seu uso e considera que nem toda informação tem o mesmo valor ou importância para a 

organização. Nesse sentido, as informações requerem diferentes níveis de proteção de 

acordo com a sua sensibilidade e utilização por parte dos interessados. 

Partindo da premissa que os bens de informação devem ser classificados de 

acordo com o nível de proteção requerida, Mohan Kamat (2009) propõe a seguinte 

classificação: 

• Confidencial: Se a informação for divulgada externamente e resultar em 

perda financeira e/ou perda de imagem. O descumprimento dessa 

informação resultará em consequências legais. O acesso a essa 

informação deve ser restrito e sua divulgação requer aprovação. 

• Uso interno: Se a informação for divulgada externamente e resultar em 

perda financeira insignificante e/ou constrangimento. A divulgação dessa 

informação não deve provocar sérios danos à organização, o acesso é 

fornecido para todos os usuários internos. 

• Pública: a disponibilidade não terá nenhuma consequência. Se essa 

informação for divulgada externamente não irá resultar em perda alguma. 

A informação deve ser explicitamente aprovada pelo departamento ou 

seção competente e ser adequada para divulgação pública. 

 

Muito semelhante à classificação de Mohan Kamat (2009), a Universidade de 

Liverpool (2014) propõe as seguintes categorias de classificação e, ainda, agrega à cada 

categoria indicativos de métodos de manipulação do BI.  
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• Pública: os bens com esse tipo de classificação podem ser vistos por 

qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo. Em relação ao método de 

manipulação, a única ressalva é em relação à divulgação de dados de 

contato de pessoas específicas, que deveria ocorrer apenas com o 

consentimento destas. 

• Aberta: os bens classificados nessa categoria são disponibilizados para 

todas as pessoas da organização. O que se sugere em relação à 

manipulação desses bens é a conversão de documentos Word em PDF e a 

elaboração de documentos, como: manuais de procedimentos, políticas e 

guias. 

• Confidencial: os bens classificados nessa categoria são disponibilizados 

para pessoas específicas da organização, devidamente autorizadas. Para a 

manipulação desse tipo de BI, sugere-se dois procedimentos: 

o Para documentos em papel: armazenamento em local seguro, 

como em armários trancados; remessa via transportador 

aprovado; uso de envelopes selados e demais dispositivos de 

segurança. 

o Para documentos eletrônicos: criptografia, senha de autenticação, 

direitos de acesso e níveis de privilégio de acessos reduzidos. 

• Estritamente Confidencial: os BI nessa categoria têm seu acesso 

controlado e restrito para um pequeno número de pessoas autorizadas. 

Para a manipulação desse tipo de BI, além das recomendações dos bens 

do tipo Confidencial, sugere-se a utilização de Tags4 para o 

armazenamento destes.  

•   Secreta: para esse tipo de BI, o acesso ou a sua divulgação estão 

sujeitos às ações de segredo oficiais e cada caso é tratado 

individualmente, de acordo com os controles de segurança.  

 

Os indicativos dos métodos de manipulação da Universidade de Liverpool 

(2014) trazem uma visão interessante acerca das características do bem de informação e 

podem ser insumos para a estratégia de definição das etapas de um ciclo de vida da 

                                                           
4 Etiquetas 
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informação. Segundo essa Universidade, os seguintes princípios acerca da manipulação 

e gerenciamento da informação devem ser seguidos. São eles: 

• Todo bem de informação deve ser manipulado e gerenciado de acordo 

com sua classificação; 

• Bens de informação devem estar disponíveis para todos que têm 

necessidade e autoridade para acessá-lo; 

• A integridade da informação deve ser mantida; 

• A informação deve ter acurácia, completeza, estar em tempo e 

consistente em relação a outras informações e eventos; 

• Os proprietários dos bens de informação são responsáveis por garantir 

que o esquema de classificação adotada esteja sendo utilizado de maneira 

apropriada. 

 

Outra proposta de classificação de bens de informação vem do modelo do 

Governo de Queensland (2006), Austrália, que propõe uma classificação baseada no 

conteúdo da informação e apresenta alguns exemplos, conforme mostrado no quadro 10.  

 

Quadro 10 – Classificação da Informação pelo Conteúdo 

Estrutura 
Tipo de 

conteúdo 

Conteúdo resultante e 

implementação típica 
Exemplos 

Conteúdo 

estruturado 
Transacional 

Conteúdo estruturado que apoia ou 

resulta da execução dos processos de 

negócio e workflows. É tipicamente 

relacionado em natureza e 

propositadamente padronizado se 

comparado ao conteúdo transacional. 

Ofertado, principalmente, para 

consulta ou somente leitura e está 

sujeito à modificação em base 

contínua. É implementado usando 

bases de dados estruturadas, 

altamente padronizadas e otimizadas 

para desempenho transacional.  

 

• Registros de 

licença de motorista 

• Cadastro de 

endereços 

• Apontamentos 
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Estrutura 
Tipo de 

conteúdo 

Conteúdo resultante e 

implementação típica 
Exemplos 

Analítico 

Conteúdo estruturado otimizado para 

apoiar consultas, análises, ações 

investigativas e tomada de decisão. 

Contém não apenas a informação 

base, mas incorpora informação 

agregada, derivada ou transformada. 

Conteúdo analítico pode tomar a 

forma de: Informação operacional, 

Informação tática, Informação 

estratégica. Propositadamente menos 

padronizado se comparado ao 

conteúdo transacional. Ofertado, 

principalmente, para consulta ou 

somente leitura. Implementado 

usando bases de dados estruturadas 

para facilitar consulta e desempenho.  

 

• Relatório 

bancário 

• Relatório de 

Serviços ao Cliente 

• Análise de 

Tendências de 

Orçamento 

• Análise de 

fluxo de caixa 

• Tabelas 

dinâmicas 

Conteúdo 

não 

estruturado 

Autoral 

Criação de conteúdo não estruturado 

em uma variedade de formatos, como 

multimídia, programas de sistemas 

aplicativos ou documentos de texto 

com gráficos incluídos. O conteúdo 

autoral é amplo, incluindo desde uma 

foto tirada com câmera digital até um 

complexo workflow para a produção 

de um relatório formal. E-mail ou 

outras mensagens trocadas são 

conteúdo autoral. Conteúdo autoral 

são criações atribuídas a indivíduos 

ou entidade identificável. 

Diferentemente do conteúdo 

publicado, o conteúdo autoral tem 

distribuição restrita ou interna. Estes 

são implementados por sistemas 

especialistas autorais cujos 

repositórios podem envolver uma 

variedade de construtos para arquivar 

objetos de dados como os sistemas de 

arquivos e bases de dados 

relacionadas. 

 

• E-mail 

• Mensagens 

• Memorandos 

internos 

• Notas de 

Briefing 

• Apresentações 

• Filmes 

• Mensagens 

eletrônicas 
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Estrutura 
Tipo de 

conteúdo 

Conteúdo resultante e 

implementação típica 
Exemplos 

Publicado 

Conteúdo não estruturado organizado 

com suas partes componentes, em um 

formato desejado e disseminado para 

o público alvo. Alterado somente por 

um processo de substituição da 

publicação ou pela remoção do 

acesso ao conteúdo. Implementado 

usando tecnologias que otimizem 

descoberta, busca e recuperação. 

Tradicionalmente, se manifesta na 

forma de mídia física impressa, 

catalogada em bibliotecas. Cada vez 

mais, o conteúdo publicado tem sido 

manuseado eletronicamente em 

repositórios que incluem websites, 

bases de dados, sistemas de gestão de 

conteúdo e registros XML. 

 

• Intranet 

• Sites de 

Internet 

• Webpages 

• Jornal 

• Impressão de 

legislação 

• Brochuras com 

alteração de regras 

de trânsito 

Fonte: Adaptado do modelo do Governo de Queensland (2006) 

 

A classificação dos bens de informação, a partir do MGIC, segue a seguinte 

lógica: 

• Planos e Orientações de Negócio: descrevem orientação para evolução e 

o posicionamento futuro desejado pela organização. 

• Repositórios: onde são arquivados fichas, documentos, formulários, 

transacionais ou descritivos, para futuras consultas. 

• Documentos em formato digital ou físico: contêm padrões, listas, 

modelos de taxonomia em geral, utilizados para referência, organização, 

classificação. 

• Bancos de Dados com Históricos: a partir dos quais os Relatórios de 

resultados são elaborados. 

• Relatórios de Resultados. 

 

Outra abordagem de classificação de BI baseada no conteúdo da informação é a 

do Governo de Alberta, Canadá. O foco da estrutura de gestão da informação proposta 

para esse governo, Canadá (INFORMATION ASSETS IN THE GOVERNMENT OF 

ALBERTA: A MANAGEMENT FRAMEWORK, 2003) reside na gestão de como a 

organização trabalha com conteúdos de informação e como otimiza o valor dos bens de 

informação. A visão desse governo, à luz da gestão da informação é declarada como: “O 
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Governo de Alberta irá gerenciar sua informação de maneira coordenada e disciplinada 

para otimizar o valor de nosso investimento em bens de informação, suporte efetivo e 

eficiência operacional e melhorar a entrega de serviços para os cidadãos”5. E nessa 

direção, o governo elenca seis princípios que suportam essa visão. São eles: 

• Acessibilidade: Informação facilmente acessível àqueles que precisam 

utilizá-la e têm autoridade para acessá-la. 

• Usabilidade: a informação atende às necessidades de colaboradores, 

clientes, parceiros e partes interessadas e está prontamente disponível, é 

relevante, precisa e fácil de usar. 

• Responsabilidade: responsabilidade pela gerência da informação é 

claramente definida. 

• Abordagem Integrada: bens de informação são gerenciados em todo seu 

ciclo de vida. 

• Abordagem Planejada e coordenada: planejamento coordenado para a 

gestão da informação é ligado ao planejamento orçamentário e de 

negócios. 

• Otimização do valor do bem de informação: BI serão gerenciados para 

otimizar os investimentos do Governo. 

 

Nota-se, a partir da maioria das fontes citadas, inclusive o MGIC, que a 

classificação sugerida para bens de informação está baseada com o conteúdo das 

informações manipuladas. Porém a Universidade de Liverpool e o Governo de Alberta 

propõem uma visão interessante acerca da classificação de BI, onde elencam um 

conjunto de princípios da informação baseados nos atributos da qualidade da 

informação e sugerem que a classificação do BI seja, portanto, realizada baseada em tais 

princípios. 

 

2.6 INTER-RELACIONAMENTO ENTRE OS TEMAS 

 

Essa seção tem a finalidade de apresentar a relação entre os temas chave da 

pesquisa e sugerir uma sinergia entre eles, no sentido de subsidiar a construção de uma 

metodologia de modelagem de fluxo de informação orientada a um ciclo de vida e 

                                                           
5 Traduzido pela autora do original: “The Government of Alberta will manage its information in a 
disciplined and coordinated manner to optimize the value of our investment in information assets, 
support effective and efficient operations and improve the delivery of services to Albertans.” 
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centrada em bens de informação, que atenda à demanda emergente de gestão estratégica 

da informação das organizações baseadas em informação.  

A partir da literatura analisada, foi possível perceber que existe, de fato, uma forte 

relação entre os termos: gestão de informação, ciclo de vida da informação e fluxos de 

informação no âmbito da gestão estratégica da informação. O que pode ser confirmado 

por Gloria Ponjuán (2004 apud VALDÉS; PONJUÁN DANTE, 2008), ao afirmar que 

para gerenciar a informação é necessário saber precisamente quais são os fluxos de 

informação dentro e fora da organização e o ciclo de vida dos documentos. A autora vai 

ainda mais além ao dizer que para gerenciar a informação é necessário, também, 

conhecer quais as características da informação mobilizada dentro da organização, 

agregando, assim, a perspectiva da qualidade da informação ao contexto da gestão 

estratégica da informação, indo ao encontro da abordagem dessa pesquisa. 

O que se pretende, então, é inserir no debate acerca da GEI a compreensão de 

que o bem de informação é o elo entre a gestão da informação e a gestão estratégica da 

informação e que, portanto, para se adquirir um caráter estratégico, este deve ser 

construído à luz de um ciclo de vida da informação eficiente observando, sobretudo, os 

aspectos de qualidade da informação de acordo a necessidade da organização do 

momento. 

A figura 14 representa, portanto, a ideia do parágrafo anterior acerca do bem de 

informação no contexto da gestão estratégica da informação. 

 

 

Figura 14 – Esquema da Gestão Estratégica da Informação 

Fonte: a Autora 
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No sentido de legitimar o inter-relacionamento entre os termos chave da 

pesquisa, a figura 15 apresenta o framework de gestão estratégica da informação 

proposto pelo Governo de Queensland em 2012. O modelo contém importantes 

elementos que abordam a gestão de bens de informação no âmbito da gestão da 

informação como mecanismo propulsionador para alcance da missão organizacional.  
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Figura 15 – Framework de Gestão Estratégica da Informação 6 

Fonte: Adaptado do Governo de Queensland (2012) 

                                                           
6 Tradução realizada pela autora 
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O framework de gestão estratégica da informação do Governo de Queensland 

está fundamento em quatro elementos chave. (GOVERNO DE QUEENSLAND, 2012):  

1. Princípios da informação que, para o escopo dessa pesquisa, refletem as dimensões 

ou atributos da qualidade da informação.  

2. Política de governança da informação, que declara que o Governo de Queensland 

deve considerar a informação como um bem estratégico central e, neste sentido, seu 

ciclo de vida deve ser gerenciando.  

3. O framework de política de gestão da informação, que possui sete áreas. Essa sete 

áreas estão alinhadas aos temas tratados e/ou citados por essa pesquisa. São elas: 

governança da informação, gestão do conhecimento, gestão de bens de informação, 

gestão do acesso e uso dos bens de informação, manutenção de registros, gestão de 

dados e segurança da informação.   

4. Os planos de ação, que estabelecem as ações para alcance das metas traçadas pelo 

modelo de gestão estratégica da informação do Governo. 

 

O que se pretende ao apresentar o modelo de GEI do Governo Queensland é 

evidenciar que já existem iniciativas que abordam o bem de informação no contexto do 

gerenciamento estratégico de informações considerando os aspectos da qualidade da 

informação, porém estas parecem estar em estágio conceitual e sem estratégias ou 

metodologias de implementação na prática.  

Portanto, a busca pelo alcance dos objetivos traçados por essa pesquisa faz 

sentido. E ainda, que a proposição de uma metodologia de modelagem de fluxo de 

informação centrada em bens de informação irá trazer uma importante contribuição no 

âmbito de implementação de ações e procedimentos na prática, no que tange a gestão 

estratégica da informação. 
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3. METODOLOGIA DE PESQUISA 
 

A abordagem adotada pela presente pesquisa é do tipo qualitativa de natureza 

aplicada, uma vez que sugere sua aplicabilidade em organizações fortemente baseadas 

em informação. Quanto aos objetivos, segundo Gil (2007), pode ser classificada como 

exploratória já que trata se de uma pesquisa bibliográfica e estudo de caso, referindo, 

nesse caso, ao projeto MGIC, que fora desenvolvido e aplicado em Agência Reguladora 

de âmbito federal brasileira. 

Quanto aos procedimentos a serem utilizados, a pesquisa é realizada a partir do 

levantamento de referências teóricas já analisadas e publicadas por meios escritos e 

eletrônicos, como livros, artigos científicos, páginas de web e sites com o objetivo de 

recolher informações ou conhecimentos prévios sobre o problema a respeito do qual se 

procura a resposta (FONSECA, 2002, p. 32). Outro procedimento a ser utilizado na 

pesquisa é analisar os resultados obtidos pelo projeto MGIC que estão registrados em 

relatórios gerenciais produzidos ao longo do projeto e, também, pelos modelos gerados 

a partir das quatro áreas de conhecimento abarcadas pelo projeto. 

Posto isto, esse capítulo tem o objetivo de apresentar os aspectos metodológicos da 

pesquisa e como os objetivos propostos poderão ser alcançados bem como as questões 

da pesquisa poderão ser respondidas.  

A figura 16 ilustra as etapas que a pesquisa irá passar ao longo de seu 

desenvolvimento. As etapas 1 e 2 compõem o referencial teórico da pesquisa. A etapa 3 

corresponde às análises, comparações e discussões baseadas no referencial teórico 

levantado e nos métodos, técnicas e resultados do MGIC no que diz respeito à gestão da 

informação. As etapas 4, 5 e 6 revelam as contribuições esperadas da pesquisa, segundo 

os objetivos propostos e as questões levantadas. 

O detalhamento de cada etapa é descrito na sequência. 
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Figura 16 - Metodologia da Pesquisa 

Fonte: a Autora 

 

A primeira etapa tem o objetivo de levantar métodos/metodologias de definição 

e classificação de bens de informação estabelecidos, por exemplo, pelos Governos do 

Reino Unido, Austrália e Alberta entre outras publicações relacionadas ao assunto bem 

como apresentar um referencial teórico para os temas centrais da pesquisa. Nessa etapa, 

serão levantados alguns modelos de gestão da informação bem como aspectos da 

qualidade da informação. Ainda nessa etapa, será realizada a consolidação dos modelos 

encontrados na literatura a fim de subsidiar a análise e discussão dos temas. O intuito é 

propor uma metodologia de gerenciamento de bens de informação, conforme previsto 

na etapa 4. 

A segunda etapa objetiva fundamentar, por meio da revisão da literatura 

consultada, o relacionamento entre os temas centrais da pesquisa no sentido de apoiar a 

proposição de uma metodologia de modelagem de fluxo de informação orientada a um 

ciclo de vida da informação e centrada em bens de informações. 

A terceira etapa objetiva analisar e discutir os pontos principais da literatura 

consultada bem como os métodos/técnicas e metodologias utilizados no projeto MGIC, 
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assim como os seus resultados obtidos no âmbito da gestão da informação. O resultado 

dessas análises servirá de insumo para corrigir anomalias nas técnicas adotadas no 

MGIC contribuindo, paralelamente, para o aperfeiçoamento desse modelo e subsidiará a 

elaboração da metodologia de gestão de bens de informação, prevista na etapa 4. 

Os resultados das análises da etapa 3 irão subsidiar a execução das etapas 

seguintes da metodologia.  

A quarta etapa tem o objetivo de estabelecer uma metodologia de gestão de bens 

de informação que seja compatível com as organizações baseadas em informação. A 

metodologia proposta indicará uma sequência de passos e procedimentos que apoiará a 

identificação de um bem de informação validando, assim, sua existência. Um possível 

resultado será indicar um caminho para se construir uma arquitetura de bens de 

informação consistente e adequada aos propósitos e à estratégia da organização de modo 

a assegurar a qualidade das informações manipuladas e subsidiar os processos de 

tomada de decisão com informações mais precisas, confiáveis e em tempo, de acordo 

com o nível organizacional, indo ao encontro do objetivo geral da pesquisa.  

Na quinta etapa será estabelecido um modelo de ciclo de vida da informação 

orientado à gestão estratégica da informação, que deverá indicar as etapas que forem 

julgadas importantes para descrever a trajetória da informação no contexto das 

organizações baseadas em informação. 

 A sexta etapa tem a finalidade de simular a aplicação prática do ciclo de vida da 

informação proposta e apresentar os possíveis resultados que poderiam ser alcançados 

pela implementação da metodologia de gerenciamento de bens de informação numa 

organização baseada em informação. 
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4. ANÁLISES E DISCUSSÕES 

 

Esse capítulo tem a finalidade de analisar e discutir os principais aspectos 

levantados na revisão da literatura consultada no contexto da gestão de informação e, 

sobretudo, da gestão estratégica da informação, especialmente no que foi apresentado 

acerca de bens de informação e ciclo de vida da informação. 

Também serão analisados alguns resultados alcançados pelo MGIC, 

principalmente àqueles relacionados à modelagem de fluxo de informação, aproveitando 

a oportunidade para revelar algumas fragilidades observadas na estratégia adotada nessa 

modelagem. 

O objetivo é que a análise dos pontos convergentes da revisão bibliográfica e as 

discussões acerca das fragilidades do MGIC apontem um caminho mais assertivo para 

se chegar a uma proposta de metodologia de modelagem de fluxo de informação, bem 

como para uma definição mais esclarecedora de bem de informação no âmbito da gestão 

estratégica da informação, que possibilite a sua aplicação em organizações fortemente 

baseadas em informação. 

 

4.1 BEM DE INFORMAÇÃO 
 
 

4.1.1 Quanto à definição e identificação 

 

O quadro 11 apresenta o que se encontrou na literatura pesquisada acerca da 

definição de bens de informação. 

 

Quadro 11 – Definições de Bem de Informação 

Definições Autores 

Conjunto de dados identificável, armazenado de alguma forma, e 

reconhecido como tendo valor para a organização, permitindo a 

execução de suas funções de negócio, satisfazendo reconhecidamente 

a um ou mais de seus requisitos de negócio. 

Higgins, 

Hebblethwaite e 

Chapman (2006), do 

Governo de 

Queensland, 

Austrália 
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Definições Autores 

Repositório de informação, definido e gerido como uma unidade única 

de modo que possa ser entendida, compartilhada, protegida e 

explorada de forma eficaz. Bens de informação têm valor reconhecido, 

risco associado e um ciclo de vida gerenciável. 

The National 

Archives (2010) 

Dados ou informações que tenham valor para a organização, como a 

propriedade intelectual, as informações sobre os clientes, os registros 

de negociações vitais. 

Caralli et al (2010) 

Recursos que são ou deveriam ser documentados e que prometem 

benefícios econômicos futuros. 

Oppenheim, Stenson 

e Wilson (2003) 

Qualquer documentação sistematizada ou dados incorporados em uma 

estrutura de comunicação que permita a organização atingir seus 

objetivos. 

Conjunto de informações para resolver um importante problema da 

organização. 

Pode existir inteiramente dentro de um único departamento ou pode 

pertencer a toda a organização. 

Pode estar contido em um arquivo de dados. 

Um bem de informação pode ser tão simples como uma planilha 

mensal atualizada em uma unidade de rede compartilhada ou tão 

complexo quanto um projeto em desenvolvimento, atualizado 

semanalmente. 

Um bem de informação se valoriza quanto mais pessoas tenham acesso 

à informação. 

Um bem de informação aumenta de valor de acordo com a quantidade 

de informação que ele agrega.  

Um bem de informação aumenta de valor quando realiza a conversão 

de informações de baixo nível em informações de alto nível. 

Mantido por pessoas que trabalham de forma consistente e 

cooperativa. 

Um bem de informação não pode ser facilmente substituído, sem 

custo, habilidade, tempo, recursos ou uma combinação desses fatores. 

Formam uma parte da identidade corporativa da organização, sem os 

quais, a organização pode estar ameaçada. 

IAD (2012), Kamat 

(2009) 
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Definições Autores 

Conjunto de dados identificável, armazenado de alguma forma, e 

reconhecido como tendo valor para a organização, permitindo, assim, a 

execução de suas funções de negócio, satisfazendo, portanto, a um ou 

mais requisitos do negócio. 

MGIC 

Fonte: construído pela a partir da revisão da literatura 

 

A partir das definições do quadro 11, percebe-se um consenso entre os autores 

quanto ao bem de informação ser considerado um conjunto de dados facilmente 

identificável para uma organização e que estes devem estar, obrigatoriamente, 

associados aos seus objetivos fins, ou seja, devem estar vinculados a um ou mais 

serviços e/ou produtos desenvolvidos pelas pessoas que trabalham na organização.  

Assim como Bastos et al (2011b), a autora da pesquisa admite como verdade que 

a arquitetura de bens de informação de uma organização pode revelar a sua identidade 

corporativa e, para isto, os bens de informação devem estar armazenados de alguma 

maneira no contexto organizacional, de modo que possam ser facilmente recuperados 

por aqueles que deles necessitam para a realização de suas atividades. Por esse motivo, 

sua manipulação e uso devem ser devidamente gerenciados considerando aspectos de 

segurança, disponibilidade, atualidade e qualidade.  

Os exemplos de bens de informação do Arquivo Nacional do Reino Unido, 

apresentados no quadro 8, permitiram inferir que os bens de informação têm um valor 

reconhecido para as organizações e seu risco é passível de ser gerenciado por meio do 

seu ciclo de vida e, a partir dessa premissa, torna-se fundamental o estabelecimento de 

um ciclo de vida da informação com etapas bem definidas, onde estas representem de 

maneira inteligente a trajetória da informação no contexto organizacional, possibilitando 

a construção de repositórios de informação ou, sob o enfoque dessa pesquisa, a 

construção de bens de informação consistentes e confiáveis.  

Além de construídos, os bens de informação precisam ser comunicados ou 

disponibilizados para uso, corroborando com a ideia de que é necessário se estabelecer 

um modelo de ciclo de vida da informação efetivo, de modo a contribuir para uma 

efetiva gestão de bens de informação. O que, na interpretação da autora da pesquisa, 

demonstra total sintonia com o modelo social do ciclo da informação de Le Coadic 

(2004), referenciado nessa pesquisa como o pano de fundo das análises e discussões. 
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A fim de contribuir para a análise e discussão a respeito de bens de informação, 

e para embasar a sua definição, dentro do contexto dessa pesquisa, é oportuno trazer 

alguns resultados do MGIC relacionados à definição e identificação de BI na 

organização em que fora aplicado. 

Conforme já mencionado nessa pesquisa, a estratégia de identificação de BI do 

MGIC passa pela análise das atribuições de cada unidade organizacional a ser estudada 

além da aplicação dos seis critérios citados anteriormente. Essa estratégia, portanto, 

adotou uma abordagem por UO, ou seja, a coleta foi realizada individualmente em cada 

unidade organizacional, apesar da abrangência do projeto ter sido toda a organização, 

contemplando 15 unidades organizacionais. 

Alguns dos bens de informação identificados pelo MGIC são apresentados nos 

quadros 12, 13 e 14. 

 

Quadro 12 – Extrato dos bens de informação identificados pelo MGIC (A) 

Bem de 

Informação 
UO Definição 

Apuração de 

Indício de 

Infração  

SUFIS, 

SUPAS, 

SUROC, 

SUFER 

Uma vez encontradas irregularidades passíveis de penalização, 

deverá ser emitido o respectivo Auto de Infração/ Notificação de 

Infração, levando em consideração o que dispõe a Resolução 

ANTT nº 442/04 sobre o processo administrativo para apuração de 

infrações e aplicação de penalidades decorrentes de condutas que 

infrinjam a legislação de transportes terrestres e os deveres 

estabelecidos nos editais de licitações, nos contratos de concessão, 

de permissão e de arrendamento e nos termos de outorga de 

autorização. 

Apuração de 

Indício de 

Infração  

SUPAS 

Obs.: Aspectos Econômico-Financeiros 

A SUPAS realiza o acompanhamento do desempenho econômico e 

financeiro do setor de transportes terrestres no âmbito de suas 

competências, assegurando o cumprimento das normas e dos 

instrumentos de outorga, inclusive aplicando as devidas 

penalidades quando necessário, resultado da Apuração de Indício 

de Infração de Aspecto Econômico-Financeiro. 

Apuração de 

Indício de 

Infração  

SUPAS 

Obs.: Penalidade Grave 

Por meio da criação de Comissão de Processo Administrativo 

(designadas por Portarias da SUPAS) são apuradas as infrações 

que são definidas pela lei de penalidade de natureza grave e é 

sugerida a aplicação de penalidades. Essa Apuração de Indício de 
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Bem de 

Informação 
UO Definição 

Infração é realizada pelo Núcleo de Apoio Técnico Administrativo. 

Apuração de 

Indício de 

Infração  

SUREG 

Obs.: Meio de Processos Administrativos  

Durante a análise de matéria concorrencial, ao receber uma 

denúncia relacionada à matéria concorrencial ou ao efetuar outras 

análises que envolvam matéria concorrencial, podem ser 

identificados indícios de infração relacionada à matéria 

concorrencial. A atividade de Apuração de Infração por Meio de 

Processos Administrativos é decorrente da identificação destes 

indícios e, quando estes são confirmados, dá origem a uma 

averiguação preliminar. Em decorrência da averiguação pode ser 

instaurado um processo simplificado ou instaurada uma Comissão 

de Processo Administrativo (CPA), no caso de infrações mais 

graves, como, alterações não autorizadas nos Estatutos Sociais de 

empresas concessionárias/permissionárias. 

Fonte: Relatório Gerencial Integrado MGIC, 2014 

 

Ao analisar os resultados apresentados pelo quadro 12, nota-se a presença de 

quatro bens de informação com o mesmo nome. Apesar da descrição desses bens de 

informação indicar que existe uma diferenciação em seu trato informacional e 

consequentemente possuírem fluxos de informação distintos, eles possuem um mesmo 

propósito e estão associados a um mesmo serviço da organização e, que, portanto, pela 

definição de BI que está sendo construída por essa pesquisa, esse conjunto de 

informação deveria fazer parte de um único bem de informação. 

Uma alternativa para esse caso seria propor um único bem de informação 

denominado: Indício de Infração, que seria representado por, pelo menos, quatro fluxos 

de informação distintos e específicos para cada público-alvo.  

A ideia seria construir um repositório de informação ou um bem de Informação: 

Indício de Infração, contendo todas as informações relacionadas a indícios de infração 

tratadas pela organização. Sua construção seria de responsabilidade de todos os 

envolvidos com esse processo dentro da organização.  

A situação relatada acima demonstra uma das fragilidades percebidas no método 

de identificação de BI adotado pelo MGIC e, portanto, uma oportunidade de melhoria. 

Uma proposta de melhoria, nesse sentido, seria, portanto, a criação de uma etapa de 

consolidação das informações ao final das atividades de coleta de informações e a 
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modelagem dos bens de informação. Assim, com a visão do todo, poderia se chegar a 

uma conclusão de que alguns bens de informação poderiam se juntar a outros, por 

coesão funcional ou afinidade. 

Uma arquitetura de bens de informação, construída a partir dessa lógica, ficaria, 

então, mais consistente, agregando mais valor ao dia-a-dia da organização no que tange 

a gestão da informação e ainda, servindo de insumo, inclusive, para o desenvolvimento 

de sistemas de informação mais inteligentes, possibilitando o reuso de informação, 

comunicação e disponibilização das informações com mais precisão, agilidade e 

segurança entre os usuários.  

 

Quadro 13 – Extrato dos bens de informação identificados pelo MGIC (B) 

Bem de 

Informação 
UO Definição 

Auto e 

Comunicaçã

o de Infração 

SUFER 

Auto de Infração (AI) é lavrado no momento em que é verificada 

uma infração contratual ou regulatória pela concessionária, 

podendo ser em flagrante ou devido a uma não correção, de acordo 

com o prazo determinado no TRO.  

Auto e 

Comunicaçã

o de Infração 

COINF 

O Auto de Infração de Concessões Rodoviárias (AI) é lavrado no 

momento em que é verificada uma infração contratual ou 

regulatória pela concessionária, podendo ser em flagrante ou 

devido a uma não correção, de acordo com o prazo determinado no 

TRO.  

Auto e 

Comunicaçã

o de Infração 

SUFIS 

A partir do Plano Anual de Fiscalização são geradas rotinas de 

fiscalização pelas COFIS (Coordenações Regionais de 

Fiscalização) cujos produtos são o Auto e Comunicação de 

Infração, gerado no momento em que há alguma irregularidade nas 

fiscalizações. 

Fonte: Relatório Gerencial Integrado MGIC, 2014 

 

Os bens de informação do quadro 13 também foram identificados pelo MGIC. 

Diferentemente da situação do quadro 12, os bens de informação Auto e Comunicação 

de Infração foram percebidos em três UO distintas, porém seus fluxos de informação 

são iguais, uma vez que a finalidade do BI é a geração do auto de infração, 

independente de sua motivação. Portanto, uma proposta de modelagem deste BI seria a 

criação de um único bem de informação e as três UO que precisam fazer uso deste o 

fariam por meio de um único fluxo de informação. 
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Quadro 14 – Extrato dos bens de informação identificados pelo MGIC (C) 

Bem de 

Informação 
UO Definição 

Desenvolvimento 

na Carreira 
GEPES 

Desenvolvimento na Carreira, que tem como objetivo promover e 

acompanhar o desenvolvimento do servidor na carreira, conforme 

o seu desempenho e suas competências profissionais. É 

constituído por um conjunto de dados relacionados ao 

planejamento, execução, monitoramento e avaliação dos 

servidores, englobando o Plano de Capacitação, a Avaliação de 

Desempenho e a Progressão e Promoção dos Servidores. 

Fonte: Relatório Gerencial Integrado MGIC, 2014. 

 

O bem de informação Desenvolvimento na Carreira, apresentado no quadro 14, 

também revela outra oportunidade de melhoria na estratégia adotada pelo MGIC. Visto 

que, o negócio da organização em que o projeto fora aplicado é regulação econômica e 

que o tema desenvolvimento na carreira não estaria diretamente relacionado a este, 

poderia se descartar tal BI da lista de candidatos por não testar ao critério de estar 

voltado aos objetivos fins da organização.  

O conjunto de informações sobre desenvolvimento na carreira poderia ser 

tratado como um processo organizacional ou até mesmo como um repositório setorial 

na área com tais atribuições.  

Importante registrar que, diante do contexto dessa pesquisa, compreende-se que 

um bem de informação é diferente de processo de negócio. A relação entre eles é que os 

bens de informação alimentam os processos de negócio e essa alimentação ocorre por 

meio dos fluxos de informação. Para cada etapa do ciclo de vida da informação dos bens 

de informação, devem existir processos de negócio associados, mesmo que ainda não 

mapeados e/ou documentados.  

A relação entre bem de informação, fluxo de informação e processo de negócio 

não é escopo dessa pesquisa, porém a autora da pesquisa considera um importante tema 

para se debater no âmbito do gerenciamento de processos de negócio e da gestão 

estratégica da informação. 

Diante do exposto, pode se concluir que a gestão por bens de informação deve 

ter como premissa o entendimento do ambiente do negócio e o conhecimento holístico 

da organização. Deve-se, primeiramente, partir de uma compreensão de quais serviços 
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e/ou produtos são desenvolvidos pela organização, e, posteriormente, quem deve 

manipular e consumir tais informações, isto já no contexto de fluxos de informação. O 

gerenciamento de bem de informação pode ser considerado de mais alto nível ao se 

comparar com o gerenciamento de processos de negócio. 

A identificação de bens de informação, portanto, deve passar por um checklist 

que deverá contar com itens relacionados a: 

 Estar relacionado aos objetivos fins da organização; 

 Estar relacionado à, pelo menos, um produto ou serviço desenvolvido 

pela organização; 

 Tem valor para a organização; 

 Sua perda pode causar prejuízos financeiros; 

 Deve possuir um ciclo de vida gerenciável, desde a sua criação até seu 

uso. Considerando os aspectos de qualidade da informação em cada uma 

das etapas, como: relevância, integridade, segurança, clareza, atualidade, 

entre outros. 

Os itens descritos acima não esgotam os critérios de identificação de um BI no 

contexto organizacional, mas, certamente, devem fazer parte de uma metodologia que 

contemple a definição e identificação de bens de informação. 

Além de identificados, os bens de informação devem ser gerenciados e 

continuamente melhorados a fim de alcançar a efetividade da organização e aumento do 

desempenho do negócio. Nesse sentido, a revisão da literatura sugere que os bens de 

informação, quando identificados, sejam documentados por meio de um registro de bem 

de informação, RBI.  

O registro de bens de informação deve conter todos os atributos necessários para 

torná-los significativos e dinâmicos, sendo a indicação do valor do BI para a 

organização. O quadro 9 apresenta um modelo de RBI utilizado pelo Arquivo Nacional 

do Reino Unido. Nesse modelo, são registradas informações como: dados do BI, 

pessoas que manipulam o BI, período de validade, se existe previsão de descarte do BI e 

quando, requisitos de uso, além de informações inerentes aos atributos de qualidade 

necessários como, por exemplo, se o BI precisa de procedimentos de validação. 

O modelo de RBI adotado pelo MGIC é composto pelas informações: Gerência 

Responsável, Atividades Centrais, Atribuições, Dados do Bem de Informação, Fonte da 

Informação, Ferramentas, Procedimentos (processos de negócio associados), Atores, 
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Workers7. O que também já indica outra oportunidade de melhoria ao solicitar o 

registro de uma gerência responsável e suas atividades centrais, revelando assim, a 

abordagem fragmentada por UO. 

Em relação à definição de bem de informação, o que se observou, tanto na 

literatura consultada quanto no MGIC, foi que esta tem um caráter genérico, ou seja, 

torna o bem de informação um recurso que precisa ser gerenciado estrategicamente para 

garantir a sobrevivência das organizações, sobretudo àquelas baseadas em informação. 

Porém, não se observou práticas de como gerenciar e manter esse recurso no contexto 

organizacional. 

Uma contribuição dessa pesquisa é, portanto, a partir das análises realizadas e 

das oportunidades de melhoria percebidas nas estratégias do MGIC, sugerir uma 

metodologia de gerenciamento de bens de informação que contemple mecanismos de 

identificação e classificação do BI no contexto das organizações baseadas em 

informação.  

A intenção é que a aplicação dessa metodologia possa mitigar a criação de 

repositórios de informações desnecessários e/ou redundantes enquanto fomentará um 

trato informacional mais eficiente entre os diversos atores envolvidos com a 

manipulação e uso do bem de informação. Uma identificação de bens de informações, 

realmente estratégicos, deverá proporcionar informações mais significativas e, de fato, 

necessárias ao bom funcionamento das organizações, sobretudo, no que se refere ao 

processo decisório em todos os níveis organizacionais. 

 

4.1.2 Quanto à classificação de bens de informação 

De maneira geral, a classificação sugerida pela literatura consultada para bens de 

informação é baseada no conteúdo da informação e segue a lógica abaixo: (MOHAN 

KAMAT, 2009; UNIVERSIDADE DE LIVERPOOL, 2014; HIGGINS, Sam et al 2006)  

 Confidencial: seu acesso deve ser restrito e a sua divulgação requer 

autorização. 

 Uso interno ou aberta: a divulgação de suas informações não provoca 

sérios danos à organização e o seu acesso é fornecido para todos os 

usuários internos da organização. 

                                                           
7 Funcionários do negócio, isto é, entidades internas à organização. 
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 Pública: a sua disponibilização não provoca consequência alguma para a 

organização.  

 Conteúdo estruturado: relatório bancários, tabelas dinâmicas. 

 Conteúdo não estruturado: e-mails, mensagens, sites, 

 

Dado as análises acerca da definição de bem de informação, subentende-se que 

um BI pode conter tanto informações confidenciais quanto públicas ou de uso interno. 

O que vai caracterizar o seu uso são os fluxos de informação, por meio do tratamento 

que será dado em cada etapa do CVI, de acordo com sua finalidade. 

Utilizando o exemplo de BI, sugerido pela pesquisa: Apuração de Infração, este 

conteria informações confidenciais, que seriam aquelas relacionadas ao processo 

investigativo do indício de infração, assim como conteria informações de uso interno e 

públicas, que seriam aquelas relacionadas às análises e resultados da investigação e a 

divulgação deste aos interessados, respectivamente. E ainda, esse BI poderia conter 

relatórios ou fazer parte de tabelas dinâmicas e até mesmo ser publicado em sites. 

A lógica de classificação de BI adotada no MGIC está mais relacionada à 

tipologia dos documentos em questão e sugere que estes sejam classificados em: planos 

e orientação de negócio; repositórios; documentos em geral; banco de dados; e relatório 

de resultados. 

A análise que se faz à luz da classificação de BI proposta pelo MGIC é que não 

se nota uma relação direta entre as classes pré-definidas com os serviços e/ou produtos 

prestados por uma organização. Outra observação a ser registrada é que pela 

classificação sugerida pelo MGIC, é possível que um bem de informação da classe 

relatório de resultados tenha sido construído a partir de informações de outro BI da 

classe repositórios, por exemplo. 

 Diante do exposto, sugere-se um novo item à proposta, supracitada, de checklist 

de identificação de bem de informação: as informações contidas em um bem de 

informação devem ser correlatas.  

Portanto, em relação à classificação de BI, o que se constata, a partir das análises 

da revisão da literatura e de alguns resultados do MGIC, é que a classificação deve estar 

relacionada aos fluxos de informação e não ao bem de informação. E nesse sentido, uma 

proposta de classificação dos fluxos de informação baseada nos níveis organizacionais 

talvez fizesse mais sentido e responda a uma das questões levantadas pela pesquisa: 
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Quais dimensões da qualidade da informação são mais relevantes para cada etapa do 

CVI de acordo com cada nível organizacional?  

 

4.2 CICLO DE VIDA DA INFORMAÇÃO 

 

É oportuno iniciar a discussão acerca de CVI citando Bergeron (1996) apud Frade 

(2001), segundo este, a gestão da informação constitui uma estratégia utilizada pelas 

organizações, visando a solucionar seus problemas informacionais por meio da 

disponibilização de informações corretas para uma determinada pessoa ou grupo de 

pessoas, no momento e na forma adequados. Assim, a qualidade das decisões tomadas 

pelos gestores é diretamente afetada pela disponibilidade de informações completas, 

atualizadas e relevantes para a solução dos problemas da organização.  

O quadro 15 mostra a consolidação dos onze modelos de GI apresentados na revisão 

da literatura segundo dois enfoques. 

O primeiro enfoque da análise foi sob uma visão estratégica, visão esta que também 

está presente no discurso dos respectivos autores dos cinco modelos analisados com esta 

perspectiva. Os modelos sob este enfoque são os da segunda coluna do quadro 15.  

Como pode ser observado nos modelos sob o enfoque estratégico, são evidenciadas 

algumas características similares entre eles, destacando a presença, unânime, de uma 

etapa relacionada à percepção e entendimento das necessidades de informações e 

mapeamento das informações necessárias para o negócio da organização. 

Perceber, entender e mapear as informações necessárias antes da etapa de coleta é 

uma prática fundamental ao se pensar em gestão estratégica da informação e, sobretudo, 

na gestão de bens de informação. Portanto, ações relacionadas à percepção, 

determinação das exigências e identificação de necessidade e requisitos de informação 

devem ser o gatilho para a construção dos bens de informação da organização. Nesse 

sentido, o gerenciamento do ciclo de vida deve acontecer somente a partir dessa 

construção, ou seja, a estruturação dos fluxos de informação deve ser suportada por uma 

arquitetura de bens de informação construída com informações significativas e que sem 

estas a organização estaria ameaçada no ambiente em que se encontra. 

Outra observação da análise desses modelos foi a presença da etapa em dois destes, 

McGee e Prusak (1994) e Choo (2006), relacionada a desenvolvimento de produtos e 

serviços de informação. Buscou-se, então, um conceito na literatura afim para produtos 

e serviços de informação e foi encontrado em Rabello (2014) que este considera produto 
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informativo como insumo “[...] cuja função é facilitar ao usuário de um sistema a 

obtenção da informação, isto é, adquirir dados que possam ser usados para decidir ou 

controlar.” (CUNHA; CAVALCANTI, 2008, p.294). A partir disto, é possível constatar 

que nas etapas do CVI relacionadas à comunicação da informação devem ser previstos 

mecanismos para se produzir informações suficientes e necessárias para subsidiar o 

processo decisório numa determinada ocasião. Portanto, os processos de transformação 

e, consequentemente e, sobretudo, a geração de resultados está presente nas etapas 

relacionadas à comunicação, o que está alinhando ao pensamento de Drucker (1989) 

apud Miranda (1993) que diz que a informação deve ser colocada a serviço de 

resultados e não apenas de procedimentos. 

Partindo da premissa de que os resultados são gerados no momento da comunicação, 

a etapa de uso da informação deveria consumir os produtos gerados de modo a retornar 

algum valor para a organização. E, a partir dessa lógica, reforça-se a importância de se 

investir esforços na identificação das necessidades informacionais e coleta de 

informações para a construção de uma arquitetura de bens de informação, de fato, 

consistente e relevante para a organização.  

Após o uso ou consumo da informação gerada, é necessário refletir sobre o destino 

desta. Se esta irá alimentar os repositórios setoriais da organização; ou se irá 

retroalimentar o ciclo de vida da informação, de forma que possa ser reutilizada para 

formar novos produtos ou serviços de informação; ou se, ainda, poderá ser eliminada 

dos registros.  

E nesse sentido, ao analisar a etapa de descarte, presente apenas no modelo de Beal 

(2004), sob o enfoque dos modelos com viés estratégico, compreende-se que esta é 

fundamental para a manutenção do bem de informação. O que está alinhado à definição 

de GI preconizada por Molina (2010) que defende que a gestão da informação tem 

como objetivos a coleta, o tratamento e a disseminação de informação útil à 

organização. Um bem de informação, portanto, deve conter apenas informações que 

sejam úteis para a organização, uma vez que esta deve buscar informações em seus bens 

de informação, evitando a criação de novas estratégias de recuperação e a construção de 

sofisticados e complicados mecanismos de tratamento e apresentação das informações. 

Nesse sentido, estratégias de descarte de dados e informações devem ser previstas na 

metodologia de gestão de bens de informação. 

O segundo enfoque da análise foi sob uma visão informacional, ou seja, fluxos de 

informação. Os modelos sob este enfoque são os da terceira coluna do quadro 15.  
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Percebe-se nos modelos analisados sob o enfoque informacional, a ausência da etapa 

relacionada à percepção, determinação e identificação de necessidade de informação. 

Esses modelos partem da etapa de coleta ou criação da informação sem, aparentemente, 

identificar a necessidade e os requisitos de informação da organização. Característica 

que justifica o enfoque informacional destes e que leva a autora da pesquisa a inferir 

que os fluxos de informação devem ser estruturados a partir de um conjunto de dados 

pré-definidos, construído estrategicamente, segundo as necessidades e requisitos da 

organização. 

Apenas na representação gráfica do modelo de Laureano e Moraes (2005) notou-se a 

presença de alguns atributos da qualidade da informação, como: autenticidade, 

legalidade, confidencialidade, integridade e disponibilidade. Porém, não se observou 

estratégias bem definidas de como associar os atributos da qualidade da informação às 

etapas do ciclo de vida. 

Conforme já constatado, a partir dos quadros 1 e 2, o modelo de Le Coadic (2004) 

não apresenta etapa correspondente ao descarte da informação. O ciclo da informação, 

segundo esse autor, compreende os momentos de construção, comunicação e uso da 

informação. Este último corresponde ao consumo das informações produzidas ao longo 

de sua trajetória.  
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Quadro 15 – Consolidação dos Modelos de Gestão da Informação Apresentados 

 
Quadro 1 

(Enfoque Estratégico) 

Quadro 2 

(Enfoque Informacional – Fluxo de Informação) 

Le 

Coadic 

(2004) 

Marchand 

(1997) 

Davenport e 

Prusak 

(1998) 

Beal (2004) 
McGee e 

Prusak (1994) 
Choo (2006) 

Smit e 

Barreto 

(2002) 

Lesca e 

Almeida 

(1994) 

MGIC 

Laureano e 

Moraes 

(2005) 

EMC 

Oliveira 

e Amaral 

(1999) 

C
o

n
st

ru
çã

o
 

Percepção 

Determinaçã

o das 

exigências 

Identificaçã

o de 

necessidades 

e requisitos 

Identificação 

de 

necessidades e 

requisitos de 

informação 

Identificação 

das 

necessidades 

de informação 
Criação da 

Informação 
Fluxo da 

Informação 

coletado 

Coleta 

Manuseio Criar 

Atividade

s de 

Aquisiçã

o 
Coleta 

Obtenção Obtenção 

Aquisição da 

informação 
Validação 

Organização 

Classificação e 

armazenament

o de 

informação 

Organização e 

armazenamen

to da 

informação 

Sistema de 

Armazenam

ento 

Armazena

mento 

Armazenam

ento 
Arquivar 

Base de 

Dados 

C
o

m
u

n
ic

a
çã

o
 

Processamen

to 
Distribuição 

Tratamento Tratamento e 

apresentação 

da informação 

Distribuição 

da informação 

Recuperação 

da 

Informação 

Fluxo da 

Informação 

produzido 

Tratament

o 
Transporte  

Proteger 

- 

Distribuição 
Recuperaç

ão 
Migrar 
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Comunicaçã

o 

Distribuição da 

Informação 

Distribuiç

ão  

Desenvolvime

nto de 

produtos e 

serviços de 

informação 

Desenvolvime

nto de 

produtos e 

serviços de 

informação 

U
so

 

Utilização 
Uso da 

Informação 
Uso 

Disseminação 

da informação 

Uso da 

informação 
Uso 

Fluxo da 

Informação 

destinado 

ao mercado 

Dissemina

ção 
- Acessar 

Atividade

s de 

Utilizaçã

o 

- - - Descarte - - - - - Descarte Descartar - 

Fonte: construído pela autora a partir da consolidação dos quadros 1 e 2  
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É oportuno ressaltar que não existe um modelo único ou um modelo ideal para a 

gestão da informação. Cada um dos modelos analisados possui características próprias 

e, também, alguns pontos de convergência. Porém todos possuem uma natureza 

conceitual, ou seja, eles podem e devem embasar a construção de uma metodologia ou 

método voltado para Gestão estratégica da informação. 

O que se pretende ao analisar os vários modelos de gestão da informação sob os dois 

enfoques, é traçar caminhos para a proposição de um modelo de ciclo de vida adequado 

para uma efetiva gestão de bens de informação e que este seja considerado uma 

importante ferramenta para o gerenciamento estratégico das informações no dia-a-dia 

das organizações, principalmente aquelas baseadas em informação. 

E neste sentido, sugere-se que um modelo de gestão estratégica da informação 

fundamentado em bens de informação deva ser construído a partir de dois pressupostos: 

1. Os bens de informação formam uma camada guarda-chuva da organização. 

Eles revelam a identidade corporativa e viabilizam a execução das estratégias. 

Nesse sentido, os bens de informação são estruturas mais perenes. 

2. Os fluxos de informação, por definição, são estruturas que estão em constante 

movimento. As informações contidas nos bens de informação são 

comunicadas para todos os níveis da organização por meio dos fluxos de 

informação. Nesse sentido, etapas do ciclo de vida da informação devem ser 

previstas para responder às necessidades informacionais dos vários atores no 

contexto das organizações. A intenção é que os fluxos de informação 

produzam insumos necessários que suportem o crescimento e o 

desenvolvimento de uma organização inteligente, adaptada às exigências e às 

novidades do ambiente em que se encontra. (TARAPANOFF, 2001) 

 

Na direção de se estabelecer um modelo de CVI adequado às organizações baseadas 

em informação, o quadro 16 apresenta algumas questões que deveriam ser respondidas 

ao longo da trajetória da informação por meio de seus fluxos. 
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Quadro 16 – Questões a serem respondidas pelos fluxos de informação 

Etapa Modelo 

Le Coadic 

(2004) 

Questões a Serem Respondidas 

Construção 

 

O que é necessário adquirir em termos de informação? Onde essas 

informações poderão ser adquiridas? 

Como as informações podem ser adquiridas? Quais os critérios de busca 

de informação que deverão ser utilizados? 

Os critérios de busca foram corretamente estabelecidos? Esses critérios 

foram obedecidos, ou seja, toda informação obtida atende aos critérios? O 

formato das informações corresponde ao esperado? As fontes estão 

identificadas, e são competentes para fornecer a informação? 

Sua organização é obrigada a cumprir alguns requisitos regulatórios? 

Seus procedimentos estão em conformidade com os requisitos exigidos? 

A estratégia de armazenamento atual protege adequadamente os dados da 

organização e reduz o risco de processos e multas? 

Sua organização está alcançando o nível máximo de armazenamento? 

Comunicação 

No caso de uma ação judicial, a organização seria capaz de forma rápida 

e eficiente recuperar e produzir toda a informação pertinente necessária? 

O acesso aos dados é suficientemente seguro, contido e limitado a 

pessoas adequadas? 

O acesso inadequado ou a indisponibilidade poderiam representar uma 

catástrofe para seu negócio? 

Os clientes e empregados exigem acesso transparente à informação 24 X 

7? 

Sua equipe de TI é capaz de restaurar os dados de forma rápida e 

eficiente, mesmo em caso de desastre? 

A empresa reutiliza bem a informação, não precisando coletá-la duas 

vezes?  

As informações foram devidamente indexadas e/ou classificadas, visando 

ao reuso do conhecimento e da experiência da empresa?  
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Etapa Modelo 

Le Coadic 

(2004) 

Questões a Serem Respondidas 

Os resultados parciais estão direcionados para o resultado final 

(desperdícios)? Os resultados parciais podem ser necessários para uso/ 

reuso? Em caso positivo, estão sendo armazenados para posterior 

recuperação? As prescrições regulamentares estão sendo atendidas, no 

que tange à forma e ao conteúdo? Os critérios de confidencialidade, 

disponibilidade e integridade estão sendo definidos, ou já o estão nas 

regras que orientam a elaboração do bem de informação? 

Os requisitos de segurança da informação estão sendo atendidos? A 

informação está sendo armazenada de forma a ser possível a sua 

recuperação a partir de buscas parametrizadas? Os possíveis interessados 

na informação têm a possibilidade de acesso quando lhe for necessário? 

O(s) formato(s) da distribuição é (são) adequado(s) a todo o universo de 

possíveis usuários? Os critérios de confidencialidade, disponibilidade e 

integridade estão sendo atendidos? O bem de informação mantém-se 

atualizado em todo seu tempo de utilização? 

Uso 

Existem controles sobre a utilização do bem de informação (número de 

acessos, quem acessou, etc.)? O público-alvo do bem de informação está 

sendo atingido? Foram planejadas ações diretas de disseminação, caso 

seja julgado necessário? 

As informações utilizadas nas decisões executivas estão sendo 

continuamente atualizadas para se garantir que nossos gestores estejam 

usando o que há de melhor? 

A empresa utiliza os dados coletados em bancos de dados para gerar 

informação e conhecimento? 

Os empregados são treinados e recompensados pelo uso eficaz das 

informações para a solução de problemas, melhoria do desempenho de 

suas equipes e compartilhamento de suas experiências de projeto com os 

demais? 

- 

Com o passar do tempo, a organização possui infraestrutura e políticas 

para transferir seus dados, automaticamente, para meios e tecnologias de 

mais baixo custo, de acordo com a relevância? 

Fonte: construído pela autora a partir das indagações de Davenport (2004), do MGIC e Sun Microsystems (2004) 
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As questões elencadas no quadro 16 não esgotam as possibilidades de métodos de 

manipulação da informação em cada etapa do ciclo de vida, mas indicam uma trajetória 

mais inteligente para que a informação flua no contexto organizacional, além de 

fornecer subsídios para se associar os atributos da qualidade da informação às etapas do 

CVI, conforme a necessidade de comunicação e uso desta. 

O quadro 16 chama a atenção, ainda, para a ausência da etapa de descarte da 

informação no modelo de Le Coadic (2004), conforme já percebida anteriormente. A 

partir da última questão do quadro, compreende-se a importância dessa etapa para os 

métodos de manutenção do bem de informação. 

 
 

4.3 ATRIBUTOS / DIMENSÕES DA QUALIDADE DA INFORMAÇÃO 

 

O quadro 6 apresentou uma lista de 12 atributos/dimensões da qualidade da 

informação, que fora construída a partir da revisão da literatura que trata do assunto. 

Porém, ao observar o quadro 16 e a figura 15, percebeu-se a importância de mais três 

atributos/dimensões à lista, são eles: conformidade “compliance”, transparência e 

métrica. Esses três atributos não foram percebidos na revisão da literatura estudada 

nessa pesquisa, porém se mostram importantes ao considerar a gestão estratégica da 

informação no âmbito das organizações baseadas em informação. 

Portanto, a lista de atributos/dimensões da qualidade da informação considerada por 

essa pesquisa fica, então, materializada pelo quadro 17, e contempla quinze itens. 

 

Quadro 17 – Lista dos Atributos/Dimensões da Qualidade da Informação 

 Atributos/Dimensões 

da Qualidade 
Definições 

1.  Atualidade 
Indica quando as informações foram geradas e atualizadas 

bem como os responsáveis pelas atualizações. 

2.  Apresentação 

Indica as características com que determinada informação 

deve ser apresentada ou comunicada, por exemplo: qual 

formato (gráfico, planilha, relatório, etc.), qual de detalhe ou 

integridade (completa ou resumida), qual nível de 

objetividade. 
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 Atributos/Dimensões 

da Qualidade 
Definições 

3.  
Conformidade 

“Compliance” 

Indica se a informação precisa estar em conformidade com 

requisitos regulatórios e/ou preceitos legais. 

4.  Precisão 
Indica a necessidade de validação de determinada 

informação. 

5.  Relevância Indica a utilidade da informação para a tomada de decisão.  

6.  Segurança 

Indica os níveis de proteção ou privacidade para as 

informações manipuladas (por exemplo: confidencial, 

necessidade de autorização, pública).   

7.  Disponibilidade  
Indica os meios onde as informações precisam estar 

disponíveis e em quais momentos. 

8.  Confiabilidade 
Indica se as informações foram coletadas diretamente de 

fontes confiáveis e o grau de acurácia destas. 

9.  Flexibilidade 

Indica se a informação pode ser utilizada para várias 

finalidades e/ou para públicos distintos conforme o 

posicionamento destes nos níveis organizacionais. 

10.  Localização Indica o local onde as informações estão armazenadas. 

11.  Originalidade 
Indica as fontes de informação, ou seja, onde as informações 

foram coletadas. 

12.  Palavra-chave 
Indica a(s) palavra(s)-chave que identificam o tema ou 

assunto com que a informações estão relacionadas. 

13.  Frequência de Uso Indica a frequência com que a informação é acessada. 

14.  Transparência 
Indica a necessidade de dar publicidade a determinado 

conjunto de informações. 

15.  Métrica 

Indica as métricas das informações com a finalidade de 

monitoramento e controle por meio de indicadores de 

desempenho. 

Fonte: proposto pela Autora 
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5. mGBI – UMA PROPOSTA DE METODOLOGIA DE GERENCIAMENTO 

DE BENS DE INFORMAÇÃO 

 

Esse capítulo tem a finalidade de, a partir da discussão do capítulo 4, apresentar 

uma metodologia de gestão de bens de informação, referenciada por mGBI. A figura 17 

representa, de uma maneira esquematizada, a lógica da metodologia que fora construída 

a partir das análises e discussões acerca de bens de informação e ciclo de vida da 

informação.  

 

 

Figura 17 – mGBI - Metodologia de Gerenciamento de Bens de Informação  

Fonte: proposta pela autora 

 

Partindo do pressuposto de que os bens de informação formam uma camada 

guarda-chuva da organização e que estes contêm as informações estratégicas necessárias 

ao seu funcionamento, a metodologia proposta sugere que os BI sejam construídos a 

partir da identificação de necessidades e requisitos informacionais advindos do 

ambiente externo bem como do reuso de informações já utilizadas nos processos 

decisórios e/ou armazenadas em banco de dados setoriais, alimentando, dessa maneira, 

o ciclo de aprendizagem organizacional. 

A identificação das necessidades e requisitos informacionais é primeira etapa a 

ser realizada no sentido de construção dos bens de informação da organização, ou seja, 

consiste no primeiro passo para se estabelecer uma gestão orientada a bens de 

informação. A execução dessa etapa tem a finalidade de responder às seguintes 

questões: O que é necessário adquirir em termos de informação? Onde essas 

informações poderão ser adquiridas? Como essas informações poderão ser organizadas? 
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A gestão orientada a bens de informação retrata a organização por meio de seus 

bens de informação, assim como a gestão por processos a retrata por meio da cadeia de 

valor. 

Após a identificação de quais informações são necessárias no contexto da 

organização, ou seja, definir quais as informações necessárias para que a organização 

consiga cumprir a sua missão, é preciso que essas informações sejam organizadas nos 

chamados bens de informação ou repositórios estratégicos de informação. A 

organização dessas informações precisa estar alinhada à definição de BI e atender aos 

oito critérios pré-estabelecidos no método de identificação de bem de informação. 

A partir da construção dos bens de informação ou dos repositórios estratégicos 

de informação, as informações contidas e organizadas nesses repositórios tornam-se 

disponíveis para serem comunicadas e usadas no contexto organizacional. Nesse 

momento, então, é necessário estabelecer como deverão ser estruturados os fluxos de 

informação para cada BI, de acordo com a destinação de seu uso no contexto 

organizacional. 

No contexto organizacional, em paralelo à manipulação dos bens de informação 

por meio dos fluxos informacionais, a mGBI prevê que os bens de informação sejam 

constantemente revisados, de modo que as informações estejam sempre atendendo às 

necessidades e requisitos de informação da organização. E nesse sentido, a etapa de 

descarte de informação se torna uma importante estratégia para que o bem de 

informação contenha apenas as informações necessárias e suficientes para o 

cumprimento da missão institucional.  

Portanto, a mGBI proposta contempla três fases, conforme ilustrado pela figura 

18. 

 

Figura 18 – Fases da mGBI  

Fonte: proposta pela autora 

 

A descrição de cada fase da metodologia proposta é apresentada na sequência. 

Importante ressaltar que se torna fundamental conhecer profundamente o conceito de 

bem de informação para a aplicabilidade da mGBI. 

Identificação 
de Bens de 
Informação

Classificação 
de Bens de 
Informação

Modelagem 
dos Bens de 
Informação
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5.1 DEFINIÇÃO DE BEM DE INFORMAÇÃO 

 

Após as análises e discussões realizadas, foi possível chegar a uma definição de 

bem de informação. Um bem de informação, portanto, pode ser definido como um 

conjunto temático de dados e informações que tem valor ou valor potencial para a 

organização. 

Esse conjunto de dados e informações, para ter valor para a organização e, de 

fato, ser considerado e ter tratamento de bem de informação, deve ser construído a partir 

da combinação dos esforços entre pessoas, processos e tecnologias requeridos para: 

i. Identificar as necessidades e requisitos de informações da organização; 

ii. Capturar dados e informações não estruturadas e convertê-los em informação 

e conhecimento que estejam alinhados aos propósitos da organização; 

iii. Transformar essas informações e conhecimento em produtos e serviços de 

qualidade; 

iv. Fazer o uso inteligente dos produtos e serviços gerados, de modo a apoiar a 

execução das estratégias organizacionais; e 

v. Subsidiar os processos de tomada de decisão em todas as esferas da 

organização. 

 

Referenciando o modelo social do ciclo da informação de Le Coadic (2004), 

citado no início do trabalho como pano de fundo dessa pesquisa, pode se dizer que a 

definição sugerida no parágrafo anterior para bem de informação trata-se de um 

aprimoramento desse modelo, uma vez que a trajetória proposta do BI percorre as 

etapas de construção, comunicação, uso e descarte. 
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Figura 19 – Definição Esquematizada de Bem de Informação  

Fonte: proposta pela autora 

 

A figura 19 representa a ideia de que um bem de informação é um conjunto 

temático de dados e informações construído a partir das necessidades informacionais da 

organização, de modo que sem tais informações ela estaria ameaçada. Nesse sentido, 

uma organização pode conter vários conjuntos temáticos de dados e informações, ou 

seja, vários bens de informação. 

Seguindo a lógica do esquema da figura 19, a comunicação e a transmissão das 

informações contidas nos bens de informação devem ser realizadas por meio dos fluxos 

de informação. Isto quer dizer que um fluxo de informação deve ser estruturado para 

cada necessidade informacional específica da organização. Em outras palavras, é 

preciso construir fluxos de informação distintos, de acordo com o uso que organização 

irá fazer a partir das informações contidas nos BI. Portanto, um bem de informação 

pode ser acessado por meio de vários fluxos de informação. 

Para atender a essas necessidades específicas, é necessário estabelecer 

estratégias distintas para cada etapa de cada instância do ciclo de vida da informação, ou 

seja, é fundamental associar os atributos ou dimensões da qualidade da informação às 

etapas do ciclo de vida da informação. 
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5.2 IDENTIFICAÇÃO DE BENS DE INFORMAÇÃO 

 

A partir da literatura estudada e, mais especificamente, no âmbito da gestão 

estratégica da informação, foi possível compreender que o primeiro passo para a 

identificação e compreensão dos bens de informação da organização é o entendimento 

do negócio. É fundamental compreender onde a organização está inserida no cenário 

econômico e, então, elencar o conjunto de informações estratégicas, ou vários conjuntos 

distintos de informação, que deveriam permear o contexto organizacional e, portanto, 

serem gerenciados e tratados como bens de informação alimentando, dessa forma, os 

repositórios estratégicos de informação. 

 Para identificar bens de informação, se faz necessário compreender em detalhe 

o conceito de bem de informação e como este pode ser transformado em um conjunto de 

critérios para validar se um determinado conjunto identificável de dados deve ou não ser 

tratado como um bem de informação. 

O quadro 18 estabelece oito critérios para identificação de bem de informação.  

 

Quadro 18 – Critérios de Identificação de Bem de Informação 

Critérios 

C1 Está relacionado aos objetivos fins da organização? 

 

C2 

Está relacionado à, pelo menos, um produto ou serviço desenvolvido pela 

organização? 

C3 Tem valor para a organização? 

C4 Sua perda pode causar prejuízos financeiros ou de imagem para organização? 

C5 As informações são correlatas? 

C6 
É possível estabelecer um ciclo de vida gerenciável, desde a sua criação até seu 

uso ou descarte?  

C7 
É possível estabelecer um público-alvo ou uma finalidade para o conjunto de 

informação? 

C8 
É possível relacionar processos de negócio, mesmo que estes ainda não estejam 

formalizados? 

Fonte: criado pela autora 

 

É necessário que todos os critérios sejam validados para que um conjunto de 

informações seja considerado e gerenciado como um bem de informação. 
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Os bens de informação, depois de identificados, precisam ser documentados para 

que possam ser geridos e mantidos no contexto organizacional. Nesse sentido, é 

proposto um conjunto de atributos para o registro desses bens de informação, conforme 

quadro 19. Assim como na gestão por processos é necessários gerar o mapa de 

processos e mantê-lo atualizado de acordo com uma metodologia pré-definida, na 

gestão por bens de informação, GBI, é preciso gerar o mapa de bens de informação ou o 

catálogo de bens de informação da organização e mantê-lo sempre atualizado. 

Os atributos previstos no registro do bem de informação permitem o seu 

monitoramento e permitem que o conteúdo dos bens de informação seja conhecido 

podendo apoiar o planejamento de ações de auditoria, controle de acesso e ações de 

disseminação de informação, caso necessário.  

 

Quadro 19 – Registro de Bem de Informação - RBI 

RBI 

DADOS DO BI   

Nome do BI Forma simples de definir o BI 

Descrição Breve descrição do BI e seus componentes 

Status O BI está ativo? 

Criação Data de criação e quem criou 

Data da revisão Última revisão ou atualização 
    

PESSOAS   

Proprietário do BI Quem é o proprietário do BI? 

Usuários Quem usa ou acessa o BI? 
    

GESTÃO   

Período de retenção Período que deve ser mantido e por quê. 

Descarte Como deve ser descartado? 
    

REQUISITOS DE 

USO 

  

Serviço(s) 

associado(s) 

Qual o serviço prestado pela organização que implica na geração do 

BI. 

Objetivo associado 

Qual o objetivo da organização que determina a necessidade de se 

dispor de tal conjunto de informações como um ativo importante e 

estratégico de informação. 

Questões estratégicas 
Indicam as questões fundamentais, relacionadas às metas de alto 

nível da organização, que o BI deve ajudar a responder. 

Fonte: proposto pela autora 

 

Um tema não discutido no escopo dessa pesquisa é a respeito dos papéis e 

responsabilidades no âmbito da mGBI. Um ponto de partida para essa discussão poderia 



118 
 

ser rever as responsabilidades, atribuições e a abrangência dos CIO – Chief Information 

Officer, uma sigla já conhecida no universo corporativo inerente a um cargo executivo, 

porém ainda relacionado à área da tecnologia da informação especificamente. 

 

 

5.3 CLASSIFICAÇÃO DE BENS DE INFORMAÇÃO 

 

Ao analisar os princípios de manipulação e gerenciamento da informação 

sugeridos pela Universidade de Liverpool (2014), principalmente aquele que diz que 

todo BI dever ser manipulado e gerenciado de acordo sua classificação, sugere-se que a 

classificação de um BI deva estar vinculada aos seus fluxos de informação, ou seja, à 

sua forma de comunicação e ao seu uso. 

Nesse sentido, os fluxos de informação de um determinado BI devem ser 

classificados segundo seu valor e importância, considerando seu posicionamento 

organizacional bem como as necessidades e expectativas de seus usuários. 

Portanto, uma proposta de classificação relacionada aos fluxos de informação 

poderia ser a seguinte:  

 Fluxos de informação para a construção do bem de informação: são os 

responsáveis pela construção dos bens de informação da organização;  

 Fluxos de informação para desenvolvimento de produtos e serviços de 

informação: são aqueles destinados ao público do nível operacional e 

responsáveis pelo desenvolvimento dos produtos e serviços de 

informação; 

 Fluxos de informação para apresentação de resultados: são aqueles 

destinados ao público do nível tático ou gerencial e responsáveis por 

entregar os produtos e serviços produzidos a quem deles necessita para a 

realização de suas atividades e subsidiar as tomadas decisões; e  

 Fluxos de informação para tomada de decisão: são aqueles destinados ao 

público responsável pelas tomadas de decisão no contexto 

organizacional. As informações manipuladas por estes fluxos alimentam 

o ciclo do conhecimento, contribuindo, dessa maneira, para o 

aprendizado organizacional. 
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A figura 20 ilustra o que pôde ser percebido, a partir da revisão da literatura, 

acerca dos objetivos dos fluxos de informação em cada nível organizacional e ainda, 

apresenta a lógica proposta para a classificação desses fluxos considerando as suas 

finalidades. 

 

 

Figura 20 - Estruturação da informação nos níveis organizacionais  

Fonte: A autora 

 

O esquema da figura 20 retrata a finalidade que os fluxos de informação deveriam 

admitir para cada nível organizacional.  

Os fluxos de informação construídos para subsidiar os atores do nível operacional a 

tomarem pequenas decisões de âmbito operacional, devem proporcionar informações 

suficientes, com um maior nível de detalhe, para a execução das estratégias traçadas 

pelos níveis superiores. A criação do conhecimento organizacional acontece no 

momento em que são produzidos os produtos e serviços de informação, necessários para 

o cumprimento da missão institucional. No nível operacional estão localizados os 

conhecimentos e a inteligência competitiva da organização. 

Os fluxos de informação para os atores do nível tático ou gerencial devem 

proporcionar informações com algum grau de tratamento como: consolidação, 

apresentação em forma de gráficos ou tabelas. Esses fluxos têm a finalidade de 

apresentar resultados do nível operacional e subsidiar a elaboração de planos de ação 

intermediários rumo ao alcance das metas institucionais. 

Os fluxos de informação para os atores do nível estratégico devem ser formulados 

para recuperar um conjunto de informações mais abrangente, as informações não devem 

Definir 

Estratégia

Integração

Execução da Estratégia

• Criar mecanismos de 

Feedback 

 

• Dar sentido às mudanças do ambiente 

externo 

• Tomar decisões 

• Criação do  

conhecimento  

organizacional 
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ser muito detalhadas, porém devem capazes de fornecer insumos para tomada de 

decisões estratégicas, como mudanças de planos ou estratégias em função de uma 

avaliação de desempenho ou motivações externas, como fatores políticos, desastres 

ambientais, mercado, economia, etc. 

É possível perceber, a partir da estruturação dos fluxos de informação nos níveis 

organizacionais, indicativos de associação dos atributos da qualidade da informação 

para cada nível, de acordo com as suas necessidades informacionais. 

A associação dos atributos da qualidade da informação nos níveis organizacionais 

será tratada no capítulo seguinte, na ocasião da proposição de um modelo de ciclo de 

vida da informação adequado ao contexto das organizações baseadas em informação. 

 
  



121 
 

6. CVoGEI: UMA PROPOSTA DE CICLO DE VIDA ORIENTADO A GESTÃO 

ESTRATÉGICA DA INFORMAÇÃO 

 

Com o intuito de implementar a mGBI e, portanto, apresentar a proposta de 

modelagem de bens de informação, terceira etapa da mGBI, e ainda, responder às 

questões elencadas no quadro 16, a figura 21 demonstra o modelo de ciclo de vida 

informação proposto por esse trabalho, referenciado daqui em diante como CVoGEI.  

 

 

 

Figura 21 - CVoGEI  

Fonte: proposto pela Autora 

  

O modelo proposto possui dez etapas: 1 - Identificação de necessidade e requisitos de 

informação; 2 – Coleta; 3 - Validação; 4 – Armazenamento; 5 – Recuperação; 6 - 

Tratamento; 7 - Desenvolvimento de produtos e serviços de informação; 8 – 

Distribuição; 9 - Uso da informação e 10 - Descarte.  

As etapas do CVoGEI foram estabelecidas a partir das análises dos quadros 15 e 16 e 

se justificam conforme descrito na sequência. 

A etapa de identificação de necessidades e requisitos de informação foi assim 

nomeada em virtude de sua finalidade de identificar quais seriam as informações 
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relevantes para que a organização consiga cumprir os seus objetivos e prestar os seus 

serviços com qualidade, e, também, em concordância com os modelos de Beal (2004), 

McGee e Prusak (1994) e Choo (2006).  

A etapa de coleta foi assim nomeada e posicionada logo após a identificação de 

necessidades e requisitos de informação porque a ação de coletar parece possuir uma 

conotação mais estratégica em comparação aos outros termos utilizados nos modelos 

analisados, como: obter, adquirir, criar. O enfoque estratégico dessa etapa se caracteriza 

por coletar as informações que foram identificadas como necessárias e, portanto, 

relevantes para a organização, ou seja, se refere a uma ação direcionada. 

A etapa de validação, presente apenas no modelo MGIC, se mostrou muito 

importante no sentido de validar se as informações coletadas são válidas para a 

organização. É, portanto, essa etapa que responde às questões de conformidade das 

informações manipuladas no contexto organizacional. 

A etapa de armazenamento foi assim nomeada em virtude de sua finalidade de 

armazenar as informações coletadas e validadas nos repositórios estratégicos de 

informação da organização. Para o CVoGEI proposto, nesse momento, é importante que 

as informações sejam organizadas por similaridades e armazenadas, assim como 

proposto nos modelos de Marchand (1997) e Choo (2006). Nesse sentido, é importante 

observar características como: segurança, disponibilidade, localização e indexação para 

facilitar a sua posterior recuperação. 

A etapa de recuperação, presente apenas nos modelos de Smit e Barreto (2002) e 

MGIC, se justifica pela necessidade de se criar fluxos informacionais para recuperar do 

bem de informação as informações necessárias para um determinado momento ou 

necessidade. 

A etapa de tratamento foi assim nomeada em virtude de envolver ações relacionadas 

a processar, classificar e consolidar informações. Essa etapa é responsável por conferir 

uma característica de flexibilidade às informações que foram recuperadas para posterior 

uso. Essa etapa é responsável por deixar que as informações sejam mais bem 

aproveitadas para o desenvolvimento dos produtos e serviços de informação. 

A etapa de desenvolvimento de produtos e serviços de informação se mostrou 

importante no CVoGEI devido a representar o momento onde, de fato, os produtos e 

serviços de informação da organização são construídos. Apenas dois modelos 

analisados apresentaram essa etapa, McGee e Prusak (1994) e Choo (2006). Os demais 
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modelos partem para a distribuição e comunicação da informação quando estas são 

recuperadas e tratadas. 

A etapa de distribuição está presente em todos os modelos com viés estratégico e por 

esse motivo, concordando com os modelos analisados, foi adotada no CVoGEI. 

A etapa de uso de informação, talvez represente a etapa mais importante do CVoGEI. 

É possível observar sua presença em todos os modelos analisados, tanto os estratégicos 

como os informacionais.  

A etapa de descarte da informação foi proposta no CVoGEI pelo fato de garantir que 

as informações dos bens de informação estejam sempre confiáveis e relevantes para 

serem manipuladas pelos diversos atores envolvidos na construção dos produtos e 

serviços de informação e, principalmente, para garantir a assertividades nas decisões 

tomadas. 

De acordo com a classificação proposta para bens de informação no capítulo 5, as 

dez etapas do CVoGEI foram organizadas da seguinte maneira, seguindo a lógica do 

Modelo Social do Ciclo da Informação: construção, comunicação e uso (LE COADIC, 

2004): 

 

6.1 FLUXOS DE INFORMAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DO BEM DE 

INFORMAÇÃO 

 

As etapas relativas à construção do BI são responsáveis pela construção e 

manutenção do BI. São elas: identificação de necessidades e requisitos de informação, 

coleta, validação e armazenamento. Um maior detalhamento de cada uma delas será 

descrito na sequência.   

 

6.1.1 Etapa 1: Identificação de Necessidades e Requisitos de Informação 

 

Conjunto de atividades destinadas à obtenção de dados e informações que se 

traduzem como insumo inicial para geração e/ou manutenção dos repositórios 

estratégicos de informações, ou seja, os bens de informação da organização.   

Para essa etapa, é importante a identificação das fontes, para a garantia da 

confiabilidade e originalidade das informações a serem coletadas; a relevância das, a 

fim de garantir a compatibilidade do repositório de informações com os objetivos da 

organização.  e as diretrizes de coleta, que indicarão qual o escopo da pesquisa e os 

critérios de aceitação dos dados e informações obtidas. 
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Identificar as necessidades e requisitos de informação deve partir, além das questões 

relativas a essa etapa no quadro 16, das seguintes questões: Qual o público alvo da 

informação? Quem irá fazer o uso da informação?   

 

6.1.2 Etapa 2: Coleta 

 

Após a identificação de quais informações são necessárias para o contexto da 

organização, ou seja, quais são as informações necessárias para que a organização possa 

cumprir o seu papel, é necessário estabelecer procedimentos e diretrizes de coleta para 

tais informações. 

Os procedimentos e diretrizes de coleta devem considerar características como: 

atualidade e a originalidade das informações no sentido de garantir que as informações 

coletadas sejam confiáveis e atenderão às necessidades informacionais da organização.  

 

 

6.1.3 Etapa 3: Validação 

 

Conjunto de atividades destinadas a garantir que as informações coletadas atendem a 

padrões estabelecidos para o uso a que se destinam.  Critérios quanto à precisão; 

atendimento a preceitos legais e normativos (compliance) devem ser verificados e 

confirmados.  

A etapa de validação tem a finalidade de verificar se a coleta da informação fora 

suficiente, ou seja, se toda a informação obtida atende aos critérios de relevância, 

atualidade e originalidade pré-estabelecidos nas etapas anteriores. O objetivo principal é 

garantir que as informações a serem manipuladas no contexto organizacional sejam 

precisas e estejam em conformidade com os requisitos, legais e/ou regulatórios, da 

organização. 

Para essa etapa, estratégias como construção de checklists, organização de 

arcabouços legais e/ou regulatórios e tratamentos ontológicos das informações podem 

se tornar importantes mecanismos para garantir a validade das informações manipulas 

no contexto das organizações. 
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6.1.4 Etapa 4: Armazenamento 

 

Esta etapa prevê o armazenamento das informações coletas nos repositórios 

estratégicos, bens de informação, de forma a possibilitar a sua comunicação e uso 

dentro das unidades organizacionais. As informações precisam ser armazenadas 

considerando técnicas de indexação, possibilitando, dessa maneira, fácil localização e 

recuperação. 

Os processos e procedimentos dessa etapa também devem prever aspectos 

relacionados à segurança da informação de acordo com a sua finalidade e uso por parte 

de seus interessados, bem como permitir que  as informações armazenadas possam estar 

disponíveis sempre que necessário. 

 

 

6.1.5 Etapa 10: Descarte 

 

A etapa de descarte tem a finalidade de retirar dos repositórios, tanto os setoriais 

quanto os estratégicos, as informações que não são mais válidas no contexto das 

organizações. O intuito é otimizar o uso dos repositórios e garantir a confiabilidade das 

informações armazenadas. 

 

Uma constatação em relação à etapa de descarte é que esta deve ser executada 

sempre que os atributos da qualidade da informação se tornarem falsos ou inexistentes 

em determinado conjunto de informações, que está sendo manipulado. Essa situação 

configura o desuso da informação e, portanto esta deve ser eliminada, tanto nos 

repositórios estratégicos quanto nos setoriais de informação. 

 

O quadro 20 reúne os atributos da qualidade da informação que deveriam ser 

observados em cada uma das etapas relativas à construção do bem de informação. 

 
Quadro 20 – Atributos da Qualidade da Informação para os Fluxos de Informação Destinados às Etapas de  
Construção do BI 

CONSTRUÇÃO 

DO BI 

Identificação de Necessidade e 

Requisitos de Informação 
Relevância 

Coleta 

Atualidade 

Originalidade 

Confiabilidade 
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Validação 
Precisão 

Conformidade “Compliance” 

Armazenamento 

Segurança 

Disponibilidade 

Localização 

Indexação 

Descarte  Confiabilidade 

Fonte: a Autora 

 

 

 

6.2 FLUXOS DE INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS E 

SERVIÇOS   

 

6.2.1 Etapa 5: Recuperação 

 

A etapa de recuperação da informação se destina a acessar os repositórios de 

informações organizacionais, os bens de informação, para obter os insumos necessários 

para a produção dos produtos e serviços de informação, que podem ser caracterizados 

por relatórios gerenciais, planilhas e demais produtos e serviços que irão subsidiar a 

tomada de decisão em momento posterior. 

Os processos e procedimentos referentes a essa etapa devem validar o que fora 

implementado nas etapas de coleta e armazenamento, ou seja, devem ser validados 

aspectos como: se o armazenamento foi realizado em local adequado; se foram adotadas 

as indexações que possibilitam o fácil acesso e recuperação da informação; se foram 

previstos critérios de segurança de acordo com o público-alvo e se todas as informações 

necessárias estão disponíveis. 

 

 

6.2.2 Etapa 6: Tratamento 

 

Conjunto de atividades que materializam as transformações nos insumos para 

geração dos produtos e serviços de informação. Processos e procedimentos relacionados 

à consolidação, tradução, interpretação e comparação são alguns que poderiam ser 

adotados para essa etapa. 
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Nessa fase importam os atributos que caracterizarão as informações a serem 

utilizadas, como: a flexibilidade e a apresentação. A flexibilidade se refere à 

característica da informação de ser utilizada para várias finalidades e por vários 

públicos, de níveis organizacionais diferentes, por exemplo. A apresentação se refere ao 

formato de como a informação deve ser comunicada, se por meio de gráficos, planilhas 

e/ou relatórios e são diretamente relacionados ao público-alvo da informação.  

 

6.2.3 Etapa 7: Desenvolvimento de Produtos e Serviços de Informação 

 

A etapa de desenvolvimento de produtos e serviços de informação deve consumir as 

informações produzidas na etapa anterior. Os produtos e serviços de informação 

produzidos devem subsidiar a tomada de decisão nos vários níveis organizacionais e 

devem validar se os processos e procedimentos adotados foram suficientes e se as 

informações tratadas cumpriram seu objetivo quanto à flexibilidade e apresentação. 

Os fluxos de informação dessa etapa devem revelar os resultados da execução dos 

serviços prestados pela organização. E esses resultados deverão ser disponibilizados a 

um público específico, que irá fazer o uso destes para tomar uma decisão no âmbito de 

suas atribuições. 

O quadro 21 reúne os atributos da qualidade da informação que deveriam ser 

observados em cada uma das etapas relativas ao desenvolvimento dos produtos e 

serviços de informação. 

 

Quadro 21 – Atributos da Qualidade da Informação para os Fluxos de Informação Destinados às Etapas de 
Desenvolvimento de Produtos e Serviços 

DESENVOLVI

MENTO DE 

PRODUTOS E 

SERVIÇOS 

Recuperação 

Segurança 

Disponibilidade 

Localização 

Indexação 

Tratamento 
Flexibilidade 

Apresentação 

Desenvolvimento de Produtos e 

Serviços de Informação 

Flexibilidade 

Apresentação 

Fonte: a Autora 

 



128 
 

 

 

 

6.3 FLUXOS DE INFORMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS 

 

6.3.1 Etapa 8: Distribuição 

 

Etapa do ciclo de vida na qual o bem de informação é disponibilizado em formato 

adequado ao seu manuseio. A distribuição da informação inclui processos e 

procedimentos como: publicação de informação em intranets, jornais, periódicos ou 

outros tipos de publicações onde existe um público específico e conhecido. Ou seja, a 

distribuição envolve ações programadas e controladas de comunicação. 

Essa etapa se refere ao veículo de comunicação pelos quais determinada informação 

é comunica ao público de interesse, e nesse sentido faz-se necessário observar, também, 

os aspectos de segurança, ou seja, se os resultados e as informações a serem distribuídas 

podem, de fato, ser comunicadas ao público selecionado.  

Esse é o momento, portanto, onde o bem de informação coloca-se à disposição de 

seus possíveis usuários.  

O quadro 22 apresenta os atributos da qualidade da informação que deveriam ser 

observados nos processos e procedimentos relativos à distribuição da informação no 

tange a apresentação de resultados. 

 

Quadro 22 – Atributos da Qualidade da Informação para os Fluxos de Informação Destinados à Apresentação de 
Resultados 

APRESENTAÇ

ÃO DE 

RESULTADOS 

Distribuição 

Apresentação 

Segurança 

Fonte: a Autora 
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6.4 FLUXOS DE INFORMAÇÃO PARA TOMADA DE DECISÃO 

 

 

6.4.1 Etapa 9: Uso da Informação 

 

A etapa de uso da informação corresponde ao momento em que o bem de informação 

cumpre o seu papel. Ou seja, é o momento onde a organização tem a oportunidade de 

adquirir conhecimento e, assim, girar o ciclo da aprendizagem organizacional.  

Os fluxos informacionais com essa finalidade devem subsidiar o processo decisório 

da organização.  

Nessa etapa é importante validar os processos e procedimentos que foram adotados 

nas etapas anteriores e aprimorá-los sempre que necessário, garantindo tomadas de 

decisão mais assertivas e que provoquem um impacto positivo no meio em que a 

organização está inserida. 

Diferentemente da distribuição, o uso da informação está relacionado a 

procedimentos de disseminação da informação de maneira geral. Nesse sentido, não é 

possível obter controle acerca do público que a acessou, mas é fundamental criar 

mecanismos de disseminação para que se possa captar o valor das informações 

produzidas e o impacto dessas no meio em que se encontra a organização. É por meio 

desse retorno sobre o impacto das decisões tomadas que acontece o crescimento 

organizacional e esta se torna mais inteligente. 

O quadro 23 apresenta os atributos da qualidade da informação que deveriam ser 

observados nos processos e procedimentos relativos ao uso da informação 

 

 
Quadro 23 – Atributos da Qualidade da Informação para os Fluxos de Informação Destinados à Tomada de 
Decisão 

TOMADA DE 

DECISÃO 
Uso da Informação 

Relevância 

Frequência de Uso 

Transparência  

Fonte: a Autora 
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7. CVoGEI NA PRÁTICA 

 

 Esse capítulo tem o objetivo de apresentar como seriam os possíveis resultados da 

implementação da metodologia de gerenciamento de bens de informação proposta, 

mGBI, numa organização baseada em informação bem como validar aplicabilidade 

prática do CVoGEI. 

Nesse sentido, utilizou-se o contexto da organização onde fora aplicado o MGIC, 

uma Agência Reguladora de âmbito Federal da área de Transporte Terrestre para 

simular a aplicação da mGBI. Importante ressaltar que os resultados aqui apresentados 

não foram validados junto à organização. Estes refletem, portanto, a simulação da 

mGBI proposta por essa pesquisa. 

Seguindo, portanto, os passos da mGBI,  a primeira etapa seria a identificação de 

bens de informação. 

 

7.1 IDENTIFICANDO OS DE BENS DE INFORMAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO 

 

Para essa etapa, é fundamental entender o negócio da organização em questão, é 

necessário conhecer o ambiente onde esta se encontra e, a partir disto, identificar as 

necessidade e requisitos de informação, que corresponde à primeira etapa do CVoGEI. 

A organização da qual se trata essa simulação é uma Agência Reguladora Federal 

Brasileira da área de Transporte Terrestre, cuja missão institucional está relacionada às 

seguintes atuações8: 

 Transporte ferroviário 

o Exploração da infraestrutura ferroviária;  

o Prestação do serviço público de transporte ferroviário de cargas; 

o Prestação do serviço público de transporte ferroviário de passageiros. 

  

 Transporte rodoviário 

o Exploração da infraestrutura rodoviária; 

o Prestação do serviço público de transporte rodoviário de passageiros; 

o Prestação do serviço de transporte rodoviário de cargas. 

 

                                                           
8 Informações retiradas do site da organização: 
http://www.antt.gov.br/index.php/content/view/4870/Areas_de_Atuacao.html. Acesso em 
05/06/2016. 

http://www.antt.gov.br/index.php/content/view/4751.html
http://www.antt.gov.br/index.php/content/view/4735.html
http://www.antt.gov.br/index.php/content/view/4741.html
http://www.antt.gov.br/index.php/content/view/4750.html
http://www.antt.gov.br/index.php/content/view/4740.html
http://www.antt.gov.br/index.php/content/view/4734.html
http://www.antt.gov.br/index.php/content/view/4870/Areas_de_Atuacao.html
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 Transporte dutoviário 

o Cadastro de dutovias. 

 

 Transporte multimodal 

o Habilitação do Operador de Transportes Multimodal. 

 

 Terminais e vias 

o Exploração. 

 

Conhecidas as atribuições da organização, é possível identificar as necessidades 

informacionais para que a organização possa cumprir a sua missão, ou seja, é possível 

perceber quais informações seriam necessárias no contexto organizacional para que a 

organização, por meio de suas unidades organizacionais e suas respectivas atribuições, 

consiga desempenhar seu papel e desenvolver seus produtos e serviços de informação. 

E nesse sentido, pode se elencar alguns conjuntos de informações que poderiam ser 

considerados bens de informação dessa organização. Um ponto de partida para se 

chegar a uma lista de possíveis bens de informação é conhecer quais são os serviços 

prestados pela organização em estudo. Posto isto, considera-se que alguns serviços 

prestados por uma agência reguladora sejam: regular o setor em que atua, por meio de 

resoluções regulatórias; gerenciar os contratos de concessão; fiscalizar o cumprimento 

dos contratos. Portanto, sugere-se que os seguintes conjuntos de informações sejam 

tratados como bens de informação: 

 Marco Regulatório: corresponde a um conjunto de informações legais que 

regulamentam o setor de transporte terrestre, que é o negócio da organização. 

 Contratos: corresponde a um conjunto de informações relacionadas aos 

contratos firmados com as entidades externas (iniciativa privada) que irão 

prestar os serviços relacionados à exploração da infraestrutura rodoviária. 

 Fiscalização: corresponde a um conjunto de informações relacionadas à 

fiscalização do cumprimento dos contratos firmados. 

  

 Conforme a mGBI, para a identificação de BI é preciso testar os critérios do quadro 

24 para cada conjunto de informações que possa ser considerado um bem de 

http://www.antt.gov.br/index.php/content/view/4964.html
http://www.antt.gov.br/index.php/content/view/4963.html
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informação. Para fins dessa simulação, apenas o conjunto de informações relacionadas à 

fiscalização será testado.  

  

Quadro 24 – Teste dos Critérios de Identificação de Bem de Informação 

Critérios  Comentários 

C1 Está relacionado aos objetivos fins da organização? X 

As informações acerca da 

fiscalização estão relacionadas 

aos objetivos fins da 

organização: infraestrutura de 

transporte terrestre e prestação 

de serviços nessa área. 

 

C2 

Está relacionado à, pelo menos, um produto ou 

serviço desenvolvido pela organização? 
X 

Informações acerca de 

fiscalização estão relacionadas 

ao serviço: fiscalizar contratos 

C3 Tem valor para a organização? X 

O resultado da fiscalização seria 

uma evidência da qualidade dos 

serviços prestados pela 

organização. 

C4 
Sua perda pode causar prejuízos financeiros ou de 

imagem para organização? 
X 

Certamente a perda de 

informações relacionadas à 

fiscalização causaria prejuízos 

financeiros pela não aplicação 

de multas previstas nos 

contratos, indenizações pagas 

aos usuários de rodovias e danos 

à imagem da organização por 

não prestar um serviço de 

qualidade. 

C5 As informações são correlatas? X 

Dentro do conjunto de 

informações relacionadas à 

fiscalização estão contidas todas 

as informações inerentes aos 

procedimentos fiscalizatórios, 

como: ações de fiscalização, 

indícios de infração, autos de 

infração emitidos, valores 

recebidos das multas. 
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Critérios  Comentários 

C6 
É possível estabelecer um ciclo de vida gerenciável, 

desde a sua criação até seu uso ou descarte?  
X 

Os procedimentos fiscalizatórios 

iniciam-se a partir da assinatura 

dos contratos, por meio dos 

planos da fiscalização e seguem 

até os resultados de uma ação de 

fiscalização, podendo gerar ou 

não autos de infração. 

C7 
É possível estabelecer um público-alvo ou uma 

finalidade para o conjunto de informação? 
X 

Todas as unidades 

organizacionais que possuem 

atribuições de gestão de 

contratos de infraestrutura e a 

sua fiscalização seriam o 

público-alvo desse BI. Assim, 

como instâncias superiores de 

decisão da organização quanto 

gestão dos contratos. 

C8 
É possível relacionar processos de negócio, mesmo 

que estes ainda não estejam formalizados? 
X 

Processos de negócio como: 

fiscalizar infraestrutura e emitir 

autos de infração seriam 

algumas rotinas de trabalho 

necessárias para a execução do 

serviço relacionado. 

Fonte: a Autora 

 

Segundo as informações do quadro 24, conclui-se que fiscalização seria um dos bens 

de informação da organização. Nesse sentido, o quadro 25 registra as informações desse 

BI. 
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Quadro 25 – Registro de Bem de Informação - Fiscalização 

RBI 

DADOS DO BI   

Nome do BI Fiscalização 

Descrição 

Esse BI contém todas as informações relacionadas aos 

procedimentos fiscalizatórios, contemplando: 

 Planos de fiscalização; 

 Registros das ações de fiscalização; 

 Resultados das fiscalizações; 

 Autos de infração emitidos com seus 

respectivos valores, fundamentação legal 

(motivação); 

 Indícios de infração com seus respectivos 

processos investigativos e pareceres; 

Status Ativo 

Criação <Data de Criação>  

Data da revisão <Data da última revisão> 
    

PESSOAS   

Proprietário do BI 

Gestor de Informação da Organização, CIO. 

No caso da organização em estudo, o Gestor de 

Informação da Organização são os Superintendentes das 

Unidades Organizacionais envolvidas com a gestão e a 

fiscalização dos contratos. 

Usuários 
Todas as áreas envolvidas com a gestão e a fiscalização 

de contratos. 
    

GESTÃO   

Período de retenção 
O BI deve estar ativo todo o tempo em que se houver 

contratos vigentes a serem gerenciados 

Descarte 
O BI deve ser descartado quando a organização não 

mais realizar procedimentos de fiscalização. 
    

REQUISITOS DE USO   

Serviço(s) associado(s) Fiscalizar o cumprimento dos contratos. 

Objetivo associado Gerir os contratos com entidades externas.  

Questões estratégicas 
Melhorar a qualidade da prestação dos serviços de 

transporte rodoviário e ferroviário em esfera federal. 

Fonte: a Autora 

 

 

 

 

 



135 
 

7.2 CLASSIFICANDO OS DE BENS DE INFORMAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO 

 

Essa etapa corresponde ao segundo passo da metodologia e, segundo a classificação 

proposta para bens de informação da mGBI, esta deve estar vincula à finalidade de seus 

fluxos de informação e portanto pode ser demonstrada na próxima etapa: modelagem de 

bens de informação. 

 

 

7.3 MODELANDO OS DE BENS DE INFORMAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO 

 

Essa etapa corresponde ao terceiro passo da metodologia e tem a finalidade de 

materializar o bem de informação, ou seja, nessa etapa é possível demonstrar todo o 

trâmite informacional relacionado a cada BI no contexto da organização. Por meio da 

modelagem de informação é possível perceber a interação entre as unidades 

organizacionais, a necessidade de processos de negócio, os artefatos gerados e 

manipulados ao longo da trajetória da informação, desde a sua criação até o seu uso e 

internalização pela organização. 

A estratégia adotada para a modelagem do bem de informação: fiscalização segue a 

lógica da classificação de BI proposta pela pesquisa: fluxos de informação para a 

construção do BI; Fluxos de informação para o desenvolvimento de produtos e serviços 

de informação; fluxos de informação para apresentação de resultados e fluxos de 

informação para tomada de decisão. 

As figuras 22, 23, 24 e 25 representam9, portando, a modelagem do BI fiscalização 

para o serviço: fiscalizar contratos. Para a simulação, elencou-se o ator: Fiscal, para a 

representação dos fluxos de informação. 

                                                           
9 Os modelos foram gerados numa ferramenta de modelagem free: http://www.bizagi.com/pt. 
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Figura 22 - CVoGEI na prática – Fluxos de Informação para a Construção do BI 
Fonte: desenvolvido pela Autora 
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A figura 22 demonstrou a construção do bem de informação: Fiscalização. As etapas 

referentes à construção do BI devem mapear todos os atores que deverão consumir, de 

alguma maneira, as informações armazenadas no BI. Ao se identificar os consumidores 

de informação, é necessário estabelecer quais as necessidades informacionais de cada 

ator, considerando seu posicionamento organizacional, para então elencar as possíveis 

fontes da informação a ser coletada e direcionar os procedimentos de busca. O resultado 

do mapeamento dos atores e suas respectivas necessidades informacionais fica, 

portanto, assim representado:  Órgãos de Controle Externo  Prestação de Contas; 

Gestores de Fiscalização  Relatórios de Fiscalização; Fiscais  Plano de 

Fiscalização; Alta Administração  Relatório de Não Conformidades (Autos de 

Infração); Sociedade  Resultado das Fiscalizações, Tarifas, Linhas de Ônibus, 

Horários e Itinerários; Governo Federal  Relatório de Gestão; Empresas Prestadoras 

de Serviços  Resultado das Fiscalizações. 

A partir do mapeamento das necessidades informacionais, dentro do contexto de 

cada bem de informação, no caso em discussão o BI Fiscalização, mecanismos de coleta 

devem ser definidos para cada produto ou serviço de informação a ser construído, ou 

seja, para cada necessidade informacional identificada. 

As informações coletada são, então, armazenadas de maneira que possam facilmente 

ser recuperadas. Nesse sentindo, devem ser adotadas estratégias de indexação e 

observados critérios de segurança, de acordo com cada ator envolvido. 

Após a estruturação do bem de informação, as informações ali contidas estão prontas 

para serem utilizadas no contexto organizacional, no caso dessa simulação, para a 

construção dos planos de fiscalização, que é o principal insumo, produtos de 

informação, para que o fiscal possa cumprir suas atribuições perante a organização, qual 

seja, realizar  fiscalização de campo. 

Os fluxos de informação para a construção do BI Fiscalização devem considerar, 

para cada etapa, os atributos da qualidade da informação conforme previstos no quadro 

20.  
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Figura 23 - CVoGEI na prática – Fluxos de Informação para o Desenvolvimento de Produtos e Serviços de 
Informação 

Fonte: desenvolvido pela Autora 

 

A figura 23 demonstrou o desenvolvimento de um produto de informação: Plano de 

Fiscalização, que é de interesse e, portanto, consumido pelos fiscais.  

Os atributos da qualidade da informação, conforme previstos no quadro 21, devem 

ser observados nos fluxos de informação dessa classe.  
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Figura 24 - CVoGEI na prática – Fluxos de Informação para Apresentação de Resultados 
Fonte: desenvolvido pela Autora 

 

A figura 24 demonstrou a distribuição dos planos de fiscalização construídos. 

Importante ressaltar que a distribuição deve ser direcionada para um público específico. 

No caso dessa simulação, foram construídos planos de fiscalização para cada tipo de 

modal a ser fiscalizado (rodoviário, ferroviário, passageiro) e, nesse sentido, estes 

devem ser distribuídos para os fiscais responsáveis por cada tipo de fiscalização, 

observando os atributos da qualidade de informação referentes à apresentação e 

segurança, conforme previstos no quadro 22.  

 

 

Figura 25 - CVoGEI na prática – Fluxos de Informação para Tomada de Decisão 
Fonte: desenvolvido pela Autora 

 

A figura 25 demonstrou como podem ser tomadas as decisões relacionadas aos 

procedimentos fiscalizatórios baseadas em fatos e informações confiáveis, produzidas 

por cada uma das etapas do CVoGEI. 
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A modelagem representada pelas figuras 22, 23, 24 e 25 possibilita associar os 

processos de negócio aos fluxos de informação. O que permite afirmar que os bens de 

informação alimentam os processos de negócio. 

 

7.4 COMPARAÇÃO ENTRE MGIC E CVoGEI 

 

Essa seção tem a finalidade de apresentar uma comparação entre os resultados 

alcançados pela modelagem do MGIC e a simulação da modelagem proposta pelo 

CVoGEI e, ainda, evidenciar alguns benefícios da metodologia desenvolvida por essa 

pesquisa. 

Para o BI fiscalização no que abrange a atuação dos fiscais, exemplo que fora 

utilizado na simulação, a modelagem MGIC apresentou os seguintes resultados:  

 

 Quadro 26 – Modelagem MGIC referente à Fiscalização. 

Bem de 

Informação 
UO Definição 

Plano Anual de 

Fiscalização 
SUFIS 

A SUFIS é responsável por planejar e monitorar as atividades de 

fiscalização nas áreas de transporte rodoviário interestadual e 

internacional de passageiros em rodovias, terminais e garagens, o 

que inclui as atividades do transporte rodoviário de cargas e 

ferroviário de passageiros, transporte rodoviário de produtos 

perigosos, aplicação do vale-pedágio, excesso de peso nos 

veículos, transporte rodoviário internacional de cargas e a 

verificação da regularidade das transportadoras e dos veículos no 

Registro Nacional dos Transportadores Rodoviários de Cargas 

(RNTRC). Para a realização destas fiscalizações é elaborado 

anualmente um Plano Anual de Fiscalização, com base nas metas 

estabelecidas pela ANTT. 

Plano Anual de 

Fiscalização de 

Infraestrutura 

Rodoviária 

SUINF 

O Plano Anual de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária 

atualmente é único para todos os contratos de concessão. Todas 

as fiscalizações são realizadas partindo de um mesmo conjunto 

de diretrizes e requisitos únicos. Durante as ações de fiscalização, 

podem ser geradas inspeções.  

Plano de 

Fiscalização 

Econômico-

financeiro 

SUFER 

O Plano de Fiscalização Econômico-Financeira é elaborado 

anualmente com o objetivo de direcionar as ações fiscalizatórias 

no que tange às cláusulas financeiras. 
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Plano de 

Inspeções 

Técnico-

Operacionais e de 

Ativos 

Arrendados das 

Concessões 

Ferroviárias 

SUFER 

Criado com o objetivo de orientar as atividades a serem 

executadas no sentido de acompanhar a prestação dos serviços de 

transporte de cargas outorgados, assegurando o cumprimento dos 

contratos de outorga, de acordo com o estabelecido no Título II, 

da Resolução ANTT nº 044, de 4 de julho de 2004. 

Fonte: Relatório Gerencial Integrado MGIC, 2014 

 

Observa-se, portanto, que foram criados quatro bens de informação distintos 

relacionados a plano de fiscalização, o que possibilita chegar às seguintes constatações: 

 Todos os quatro bens de informação estão relacionados a um mesmo serviço 

prestado pela organização, qual seja: fiscalizar. Essa situação dificulta a 

recuperação de informações mais consolidadas e completas acerca de 

fiscalização, pois é precisar realizar várias consultas em fontes distintas de 

informação. 

 A arquitetura de bens de informação proposta pelo MGIC não permite 

responder, com um único acesso à origem das informações, a questões do 

tipo: qual o planejamento de fiscalização da organização para um 

determinado ano? Ou ainda, quanto foi investido em ações de fiscalização 

pela organização em um determinado ano? 

 As informações são produzidas setorialmente e não possuem integração, 

comprometendo a consistência e a confiabilidade dos resultados gerados. 

 A manutenção do portfólio de bens de informação, a partir da modelagem 

MGIC, torna-se custosa devido à grande quantidade de BI gerados, já que 

estes são gerados por unidade organizacional. 

 O CVI adotado pelo MGIC não previu a etapa de desenvolvimento de 

produtos e serviços de informação. Talvez essa ausência justifique a 

identificação de vários bens de informação para um mesmo serviço. 

 A não previsão da etapa de descarte da informação, no CVI do MGIC, requer 

repositórios cada vez maiores em termos de capacidade de armazenamento. 
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Portando, pode-se elencar alguns benefícios da modelagem proposta pelo CVoGEI: 

 Os bens de informação são repositórios completos de informação para um 

determinado tema. Isto que dizer que o BI Fiscalização contêm todas as 

informações inerentes à fiscalização e dele podem ser extraídas informações 

diversas para subsidiar decisões de investimentos; planejamento integrado de 

ações de fiscalização; otimização de recursos: tecnológicos e humanos. 

 O portfólio de bens de informação torna-se mais facialmente gerenciável, 

pois tende a possuir uma quantidade pequena de bens de informação, já que 

estes possuem um carácter estratégico e são construídos a partir de uma visão 

holística da organização. 

 A modelagem proposta pelo CVoGEI prevê a criação de produtos e serviços 

de informação, que compreendem os elementos que precisam ser 

manipulados no contexto organizacional pelos diversos atores envolvidos 

para o cumprimento de suas atribuições perante a organização. 

 A etapa de descarte da informação previne a manutenção e, principalmente, a 

manipulação de informações que não são mais relevantes no contexto 

organizacional e que, portanto, não precisam estar armazenadas nos 

repositórios estratégicos de informação. Estas podem ser migradas para 

outros meios mais baratos de armazenamento e manutenção. 
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8. CONCLUSÃO 

 

A motivação dessa pesquisa originou-se pela observação e constatação de vários 

problemas oriundos de uma má gestão da informação, principalmente, a dificuldade 

enfrentada pelos gestores em recuperar facilmente informações dentro do contexto 

organizacional para subsidiar uma tomada de decisão. Nesse sentido, a pesquisa se 

propôs a estabelecer uma metodologia de identificação e classificação de bens de 

informação com o objetivo de se mapear as informações estratégicas no contexto 

organizacional e, assim, propor mecanismos para que o fluxo de informação ocorra de 

maneira mais eficaz e dinâmica. Outro objetivo da pesquisa foi estabelecer um modelo 

de ciclo de vida informação que fosse capaz de responder às demandas informacionais 

das organizações baseadas em informação. Esse CVI deveria conter etapas com 

métodos específicos de manipulação de acordo com seu uso. 

A revisão da literatura apresentou os principais conceitos e definições dos temas 

centrais da pesquisa e possibilitou a geração de importantes análises e comparações que, 

aliadas aos resultados do MGIC, forneceu subsídios para a proposição de uma 

metodologia de gerenciamento de bens de informação e, ainda, listar possibilidades de 

aperfeiçoamento dos métodos adotadas pelo MGIC. 

A respeito da metodologia de identificação e classificação de bens de 

informação, o objetivo foi alcançado por meio da proposição de uma metodologia de 

gerenciamento de bens de informação, denominada mGBI. Essa metodologia, além de 

propor uma definição mais clara e prática acerca de bens de informação, contemplou 

métodos para a identificação e a classificação dos bens de informação no âmbito da 

gestão estratégica da informação.  

Ao propor a mGBI, o segundo objetivo da pesquisa também foi alcançado, pois foi 

estabelecido um modelo de ciclo de vida da informação orientado à gestão estratégica 

da informação, denominado CVoGEI, no âmbito da modelagem de fluxos 

informacionais, com suas etapas definidas e contendo indicativos de métodos 

específicos para a manipulação das informações ao longo de sua trajetória. O modelo 

proposto possui dez etapas: 1 - Identificação de necessidade e requisitos de informação; 

2 – Coleta; 3 - Validação; 4 – Armazenamento; 5 – Recuperação; 6 - Tratamento; 7 - 

Desenvolvimento de produtos e serviços de informação; 8 – Distribuição; 9 - Uso da 

informação e 10 - Descarte.  
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A fim de validar o CVoGEI, foi realizada uma simulação da implementação da 

mGBI e apresentados os resultados dessa simulação, que se mostraram satisfatórios 

quanto à finalidade de propor uma metodologia de aplicabilidade prática para o contexto 

das organizações baseadas em informação. 

Em relação aos atributos/dimensões da qualidade da informação, a partir da 

revisão da literatura e da análise dos resultados do MGIC, chegar-se a uma relação de 

15 atributos de qualidade e estes puderam ser associados às etapas do CVoGEI. A 

associação entre os atributos da qualidade e as etapas do ciclo de vida foi possível a 

partir da reflexão das questões a serem respondidas em cada etapa do CVoGEI. 

Portanto, a mGBI proposta permitiu responder às três questões propostas pela 

pesquisa, quais sejam: 

• Como identificar e classificar bens de informação no contexto das 

organizações baseadas em informação? 

• Qual seria o ciclo de vida da informação mais adequado para uma 

organização baseada em informação e como deveriam ser tratadas suas 

etapas para a construção e manipulação de bens de informação? 

• Quais dimensões da qualidade da informação são mais relevantes para 

cada etapa do CVI de acordo com cada nível organizacional? 

De maneira geral pôde se concluir que os bens de informação são construídos a 

partir da identificação das necessidades e requisitos de informação, e que estes 

possibilitam o alcance da missão institucional. Os bens de informação constituem-se, 

nesse sentido, em grandes repositórios estratégicos de informações e são representados 

por meio dos fluxos de informação. 

A gestão eficaz dos bens de informação, ou seja, dos repositórios estratégicos de 

informação, poderá conduzir as organizações rumo às organizações inteligentes, no 

sentido de organizar e suprir as demandas informacionais internas e externas da 

organização bem como planejar as políticas de informação considerando os aspectos e 

as dimensões da qualidade da informação, permitindo que o aprendizado organizacional 

se torne um processo contínuo no contexto organizacional. 

Os resultados obtidos pela modelagem do MGIC permitiram concluir que a 

gestão por bens de informação deve ter como premissa a visão holística da organização, 

ou seja, é preciso modelar a organização como um todo e não por unidade 

organizacional.   
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Outra importante conclusão foi a constatação de que, no contexto da gestão 

estratégica da informação, é fundamental a previsão de uma etapa de descarte da 

informação para garantir a confiabilidade da informações e que, portanto, o modelo 

social do ciclo da informação, de Le Coadic (2004), apresenta uma lacuna nesse sentido. 

Além da etapa de descarte, se percebeu a importância da etapa de desenvolvimento e 

produtos de informação como passo fundamental no ciclo de vida da informação. É 

nessa etapa, onde as informações ganham significado e agregam valor para a 

organização por meio da sua distribuição e uso nos processos decisórios. 

 

8.1 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Durante o desenrolar da pesquisa, não foi possível aprofundar em alguns temas 

diretamente relacionados a ela. Nesse sentido, seguem sugestões de trabalhos futuros: 

 

a) Aplicar a metodologia de gestão de bens de informação proposta em uma 

organização baseada em informação. 

b) A relação entre bem de informação, fluxo de informação e processo de 

negócio. Em que medida as estratégias de gestão desses elementos se 

complementam? A qualidade dos bens de informação interfere na qualidade 

dos processos de negócio? 

c) Papéis e responsabilidades no âmbito da gestão por bens de informação. No 

atual cenário de gestão, onde a informação ganha status de ativo, qual o 

papel do CIO diante desse contexto? É possível desenhar sistemas de 

informação desconhecendo os bens de informação da organização? 

d) A etapa de uso da informação poderia ser o elo entre a gestão da informação 

e a gestão do conhecimento? 
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