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RESUMO 

 

 

Com o passar dos anos os Sistemas de Informação tornaram-se, cada vez mais 
presentes em organizações de todos os portes, determinantes na tomada de 
decisão. Na sociedade da informação, convive-se permanentemente com um grande 
volume de dados disponibilizados por meio das tecnologias de informação. Verifica-
se que tais dados necessitam de tratamento prático e de bom senso que os 
transformem em informação pertinente. Assim, para o uso adequado dos 
computadores, no dia a dia, de uma organização pública é necessário, além de 
aparato tecnológico e recursos humanos qualificados, metodologias de 
planejamento e de desenvolvimento de sistemas que atendam às expectativas deste 
tipo de organização. Neste sentido surge a necessidade de se saber Qual a 
contribuição que a gestão da informação oferece ao tomador de decisão na 
administração do setor público municipal? Para tanto tem-se como objetivo geral 
avaliar a contribuição da gestão da informação para o tomador de decisão no âmbito 
da administração pública municipal de Cacoal. Sendo os objetivos específicos 
identificar as fontes de informação presentes na prefeitura de Cacoal; descrever os 
sistemas de informação existentes na prefeitura em estudo; demonstrar os 
processos de tomada de decisão existentes na prefeitura de Cacoal; e analisar a 
contribuição da gestão da informação no âmbito da administração pública de Cacoal. 
Neste sentido esta pesquisa teve finalidade descritiva com abordagem quanti-
qualitativa, o método utilizado foi dedutivo com natureza aplicada. Utilizou-se de 
procedimento técnico de estudo de caso na Prefeitura do Município de Cacoal-RO. 
As técnicas de coletas de dados utilizadas foram de survey e entrevista não 
estruturada. A pesquisa foi desenvolvida entre os meses de Fevereiro a Setembro 
de 2016. Os resultados apontam para a existência de sérios problemas de gestão da 
informação no ambiente do estudo, também indicam que a principal característica da 
informação valiosa apontada pelos tomadores de decisão trata-se da característica 
da informação ser verificável. O estudo apontou ainda que existem contribuições 
importantes que a melhor prática de gestão da informação pode fornecer para o 
gestor público municipal. 

 

Palavras chave: Gestão da Informação. Gestão Pública. Cacoal. 



 

ABSTRACT 

 

As the years go by, Information Systems have become more and more present in 
organizations of all sizes, which are essential in a decision-making process. In 
information society, one will permanently live with a great range of data which is 
available by means of information technologies. It has been confirmed that such data 
need a practical and good sense treatment which will change it into relevant 
information. Thus, in order for a public organization to use computers properly in 
daily life, it is necessary, in addition to the technological apparatus and qualified 
human resources, to apply planning and system development theories which will 
meet the expectations of such an organization. Due to this, there comes the 
necessity to know which contribution is provided by information management to the 
decision-maker during the administration of a public city department? In order to do 
this, there is a general objective such as to evaluate the contribution of information 
management towards the decision-maker when it comes to the public city 
administration of Cacoal. The specific objectives are to identify the information 
sources present in Cacoal's city government; to describe the existing information 
systems in the city government under study; to demonstrate the current decision-
making processes in Cacoal's city government; and to analyze the contribution of 
information management when it comes to Cacoal's public administration. Thus, this 
research had a descriptive purpose with a quantitative and qualitative approach. The 
method used was deductive with applied nature. A technical procedure of case study 
was used in the city government of Cacoal-RO. The data collection techniques used 
were survey and non-structured interviews. The research was carried out from 
February to September, 2016. The results lead to the existence of serious 
information management problems in the study environment. Also, they indicate the 
main information characteristic considered valuable by decision-makers is that the 
information can be verifiable. In addition, the study showed there are important 
contributions which a better information management practice can provide to the 
public city manager. 

 

Key words: Information Management. Public administration. Cacoal. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

É globalmente aceito que a informação apresenta-se como um dos recursos 

de maior importância gerencial de uma organização, e que o aproveitamento deste 

recurso está diretamente ligado ao sucesso almejado. A informação é apontada 

ainda como fator estruturante e um instrumento de gestão, sendo que a gestão 

efetiva de uma organização necessita da percepção objetiva e precisa dos valores 

da informação e do sistema de informação (MORESI, 2000). Esta aceitação não 

está condicionada apenas às organizações de capital privado, sendo também 

encontrada no preâmbulo das organizações públicas.  

Novas formas organizacionais são possíveis porque a tecnologia da 

informação tem a capacidade de mudar a configuração tradicional de espaço-tempo, 

sendo que grandes transformações estão ocorrendo nas estruturas sociais e 

organizacionais, associadas com o uso intensivo das tecnologias de informação 

(SCHULTZE; BOLAND JR, 2000). 

Nesse sentido Tait (2000) afirma que: 

As características peculiares à organização pública influenciam, inclusive, 
no desenvolvimento, implantação e utilização dos sistemas de informação, 
cuja importância para este tipo de organização tem crescido nos últimos 
anos viabilizando sua utilização para análise estratégica e planejamento dos 
órgãos governamentais. 

Contudo o Estado brasileiro não aparenta estar adequado para a massiva 

utilização de inovações. A implementação de tecnologias da informação deve 

necessariamente estar alinhada a estratégia da organização. Além disso, deve-se 

considerar que os avanços científicos e tecnológicos produzem uma série de 

problemas éticos, sociais e políticos, sendo que a informatização em algumas áreas 

do serviço público, pode ser implementada em meio a um conjunto de controvérsias 

que precisam ser conhecidas e solucionadas (DE DEUS; FARIAS, 2013). 

Nesse contexto, destaca-se a utilização da informação e das tecnologias da 

informação e comunicação-TIC como alternativas estratégicas relativas à 

governança. O aumento da capacidade de comunicação e troca de informação têm 
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ampliado a liberdade de escolha em relação à estrutura e modus operandis das 

organizações, aumentando a capacidade dessas organizações de prestarem seus 

serviços (NASCIMENTO; ARAÚJO FREIRE; DIAS, 2013). 

No âmbito da administração pública, um dos propósitos da informação, 

dentre outros, é subsidiar a tomada de decisão e oferecer transparência à gestão 

fiscal da entidade. É necessário, por força da legislação, que o ente público produza 

e dissemine informações relativas às contas públicas. Essas informações servem 

aos gestores e também devem ser entregues aos órgãos fiscalizadores da 

administração pública e disponibilizadas para a população, para o exercício do 

controle externo (AGUILAR, 2012).  

No serviço público o processo de tomada de decisão não difere do processo 

adotado na iniciativa privada, contudo “a composição do setor público, com seus 

diversos órgãos e setores, já consolidados como uma estrutura burocratizada, 

implica em demora na resposta a determinadas situações” (TAIT, 2000). Fato este 

que pode contribuir para a má gestão da informação, acarretando dificuldades na 

tomada de decisão por parte dos gestores públicos. 

A Era da Tecnologia da Informação (TI) transformou os sistemas 

computacionais no grande pilar dos negócios das organizações, sejam estas 

organizações pertencentes à iniciativa privada ou ao setor público. Junte-se a isso o 

fato da informação ser algo essencial para qualquer administrador, seja este um 

gestor público, sem formação específica, ou um renomado executivo com carreira 

acadêmica invejável. 

A tomada de decisão no âmbito do serviço publico é influenciada por 

informações atinentes a diversas fontes, sejam provenientes de relatórios 

estruturados e com informações de valor e qualidade, ou por anotações 

apresentadas de forma manuscrita pelos funcionários que vão a campo identificar os 

problemas da população. É neste cenário de coleta e disseminação da informação 

que surge a necessidade de se compreender qual a contribuição que a gestão da 

informação oferece ao tomador de decisão na administração do setor público 

municipal de Cacoal/RO? Para tentar responder a este questionamento tem-se os 

seguintes objetivos geral e específicos. 
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1.1 Objetivos 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

Avaliar a contribuição da gestão da informação para o tomador de decisão 

no âmbito da administração pública municipal de Cacoal.  

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

Identificar as fontes de informação presentes na Prefeitura de Cacoal. 

Descrever os sistemas de informação existentes na Prefeitura em estudo. 

Demonstrar os processos de tomada de decisão existentes na Prefeitura de 

Cacoal. 

 

1.2 Justificativa 

 

A Informação mal gerida podem causar problemas adversos em 

organizações de todos os portes, o que acaba por incluir Organizações 

Governamentais. Nestas os problemas podem surgir desde a lentidão nos tramites 

administrativos internos, aumento de gastos com retrabalhos desnecessários, 

demora no atendimento ao cidadão, além de perda de arrecadação. 

Na administração pública municipal estes problemas não são minimizados, 

mas possivelmente potencializados devido à proximidade com os usuários dos 

serviços públicos, e pela recorrente inexperiência dos gestores públicos envolvidos 

nas tomadas de decisão. Neste sentido uma eficiente gestão da informação torna-se 

essencial para fornecer subsídio para estes decisores adotarem a melhor opção no 

momento da decisão. 

Este estudo se apresenta pertinente aos preceitos da linha de pesquisa de 
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Estratégia, Gestão e Tecnologia em Organizações, visto que o mesmo contém os 

aspectos internos de uma Organização Governamental, e a relação desta com o 

ambiente organizacional. Aborda ainda temas como estratégias e tomada de 

decisão, tendo a tecnologia como fundamento. Dos eixos temáticos da linha de 

pesquisa este trabalho se enquadra no eixo de Inovação e Tecnologia em 

Organizações, pois envolve o estudo da gestão de métodos, processos, 

procedimentos que possibilitem a melhoria da eficiência da organização estudada. 

Envolve ainda a relação entre o homem e a tecnologia da informação. 

O ultimo aspecto a justificar este trabalho trata-se da idealização de um 

modelo de gestão da informação que pode ser baseado nos estudos aqui presentes, 

gerando politicas públicas de gestão da informação para prefeituras municipais de 

porte semelhante ao da prefeitura estudada.  
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REFERENCIAL TEÓRICO-EMPÍRICO 

 

O conceito de sistemas de informação advém da Teoria das Organizações, 

mais precisamente da Teoria Funcionalista, que introduz nas teorias sociais a Teoria 

Geral dos Sistemas. Contudo não se pode confundir a teoria geral dos sistemas com 

a perspectiva funcionalista de Talcott Parsons, muito embora as perspectivas de 

uma influencie na característica da outra teoria (VASCONCELOS; MOTTA, 2002). A 

imagem 1 apresenta um esboço das teorias utilizadas no referencial teórico deste 

estudo. 

Imagem 1-Framework teórico  

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

É neste sentido que o texto discorre a seguir sobre as influencias do trabalho 

de Bertalanffy na Teoria das Organizações, e posteriormente como a Teoria Geral 

dos Sistemas foi empregada na gestão de organizações passando pela Gestão da 

Informação e Tomada de Decisão, alcançando então a Gestão Pública. 
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1.3 A Teoria das Organizações 

 

Compreender as teorias organizacionais possibilita aprofundamento no 

entendimento da aplicação dos sistemas de informação em organizações 

contemporâneas, permitindo aproximações com as práticas organizacionais, com 

relação ao mapeamento de questões estratégicas, comportamentais, estruturais e 

econômicas. A origem dos estudos organizacionais data do século XIX, onde 

pensadores, a exemplo de Saint-Simon, iniciaram interpretações ideológicas e 

estruturais, geradas no capitalismo industrial (COSSO; DE OLIVEIRA, 2013). 

Mas foram nas ideias emblemáticas de Tomas Kuhn que a análise dos 

processos científicos, trouxe à cena novas reflexões e novos olhares sobre a 

ciência, expandindo a perspectiva tipicamente reducionista do empirismo lógico 

(COSSO; DE OLIVEIRA, 2013; GARCIA; BRONZO, 2000). Para Kuhn (1991, p. 24) 

“(...) O conhecimento científico é intrinsecamente um processo de grupo e nem a 

sua peculiar eficácia nem a maneira como se desenvolve se compreenderão sem 

referência à natureza especial dos grupos que o produzem”. E este direcionamento 

de Kuhn, conduz ao entendimento que, já no século XX, alinha a ciência a técnica 

criando a tecnologia, que surge como um modo racional de combinar recursos 

materiais para determinados objetivos (GARCIA; BRONZO, 2000; THIOLLENT, 

1980). Pode-se extrair ainda das ideias de Kuhn o contexto social da ciência, visto a 

perspectiva dos processos grupais defendidos por Kuhn. 

Ainda pensando na epistemologia da teoria das organizações, de um certo 

sentido, a teoria organizacional pode ser considerada um ramo da sociologia, tanto 

que vários autores da sociologia estudaram as organizações. Como exemplos pode-

se citar Max Weber, Talcot Parsons, Robert Merton, Neil Smelser, Walter Bucklei e 

Karl Deush. E outros vários autores da administração consideraram as organizações 

como sistemas sociais, os exemplos ficam por conta de Mary Parker Follet, Chester 

Barnard, Katz e Kahn, Helton Mayo, James March e Herbert Simon (SOUZA, 2001). 

E mesmo nos conceitos mais contemporâneos de organização o contexto 

social é amplamente apresentado. Tanto que para Griffin e Moorhead (2015, p. 423) 

a “organização é uma entidade social dirigida por objetivos e que possui processos e 

sistemas determinados”, sendo neste sentido atores que atuam para melhorar o 
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ambiente onde se encontram inseridos. Aqui se faz necessário apontar que dentro 

da teoria das organizações a corrente filosófica que mais se enquadra neste estudo 

é a teoria funcionalista. 

 

1.4 Teoria Funcionalista 

 

O funcionalismo basicamente tenta explicar aspectos sociais partindo das 

funções realizadas por instituições, apontando suas consequências para a 

sociedade como um todo (CALDAS; FACHIN; OTHERS, 2005; SOUZA, 2001; 

VASCONCELOS; MOTTA, 2002). Cabe apresentar que o funcionalismo não surgiu 

da sociologia, sendo que este teve sua origem na antropologia, com os estudos de 

Radcliffe Brown e Malinovsky, que importaram conceitos da biologia evolucionista, e 

posteriormente incorporou conceitos da sociologia, através dos estudos de Spencer, 

Durkheim e Talcott Parsons, além de ser amplamente discutido na área da 

linguística (MACEDO, 1998; MOTTA, 1971; SOUZA, 2001; VASCONCELOS; 

MOTTA, 2002). 

Ao conectar esta perspectiva ao conceito de organização apresentado por 

Griffin e Moorhead (2015), é relevante ressaltar a importância do funcionalismo 

sistêmico sociológico para as teorias organizacionais, visto que a organização é 

frequentemente caracterizada como um sistema social, e a sociologia funcionalista 

se dedicou exatamente ao estudo deste tipo de sistema (SOUZA, 2001). Tanto que 

no funcionalismo parsoniano as organizações são identificadas como atores sociais 

que estão integrados a um sistema social mais amplo (VASCONCELOS; MOTTA, 

2002). 

É neste aspecto que a compreensão da função social da organização surge 

na discussão e a mesma é amplamente tratada por Parsons que divide o sistema 

social em quatro funções distintas e ao mesmo tempo interdependentes. A esta 

divisão Parsons deu o nome de AGIL-Adaptation, Goal Attainment, Integration, 

Latency. Segundo esta divisão de funções parsoniana as organizações sociais 

devem se ocupar de alguma destas funções para poder sobreviver na sociedade em 

que está inserida (MELO, 2012; SOUZA, 2001). O Quadro 1 apresenta uma síntese 

desta divisão de funções proposta por Parsons. 
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Quadro 1-Modelo AGIL de Parsons 

Funções Descrição 
Tipos de 

organizações 

Adaptação 

(Adaptation) 

Organização ou sistema social buscam recursos no meio 
ambiente onde se encontram inseridos, de modo que 
garantam à sua sobrevivência. 

Organizações 
Econômicas 

Gerar e atingir 
objetivos 

(Goal 
Attainment) 

A organização fixa metas e objetivos que pretende atingir. 
Organiza normas e regras baseado na divisão do trabalho e 
na autoridade racional-legal. Busca a cooperação entre os 
atores sociais. 

Organizações 
Governamentais 

Integração 

(Integration) 

Busca a integração dos sistemas organizacionais através da 
coerência e coordenação entre os grupos e suas partes 
diferenciadas. 

Organizações 
Legais e Paralegais 

Latência 

(Latency) 

A forma como o sistema transmite e preserva os valores e 
padrões culturais que o embasam. 

Organizações 
Educacionais 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Vasconcelos e Motta, 2002. 

Neste contexto parsoniano as organizações são consideradas atores sociais 

que se encontram inseridos em um sistema, sendo divididas por suas funções junto 

a este. As organizações econômicas são as responsáveis pela busca de recursos 

necessários a sobrevivência deste sistema. Já as Organizações Governamentais 

são responsáveis pela fixação de políticas públicas de caráter geral. As 

Organizações Legais e Paralegais são as responsáveis por se fazer cumprir as 

normas e políticas definidas pelas organizações governamentais. Por ultimo surgem 

as Organizações Educacionais que são as responsáveis por transmitir os valores e 

padrões culturais predominantes na sociedade (VASCONCELOS; MOTTA, 2002). 

Com a descrição do sistema de ação social, Parsons claramente eleva a 

abordagem funcionalista a uma abordagem funcionalista sistêmica, o que instiga a 

incorporação da Teoria Geral dos Sistemas na discussão funcionalista, apesar das 

limitações que o método parsoniano apresenta. Assim a perspectiva funcionalista, 

passa também a ser sistêmica, embora bastante diferente daquela da teoria geral 

dos sistemas (MOTTA, 1971; SOUZA, 2001). Neste aspecto cabe entender o papel 

da teoria geral dos sistemas nesta discussão. 

 

1.5 Teoria Geral dos Sistemas 

 

A Teoria Geral de Sistemas-TGS, surgiu após a segunda guerra mundial e 
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se popularizou divulgando o conceito de sistemas abertos em várias disciplinas, 

sobretudo após a publicação do livro General System Theory (1956) de Bertalanffy, 

que influenciou a teoria das organizações a incorporarem os conceitos de que uma 

organização é um sistema aberto e deve se adaptar ao ambiente em que está 

inserida (BIO, 1996; VASCONCELOS; MOTTA, 2002). 

Um sistema aberto pode ser entendido como um conjunto de partes em 

constante interação, que interagem entre si e compõem um sistema maior, que por 

sua vez compõe um todo orientado para uma finalidade comum e que está em 

constante interação com o ambiente externo (BIO, 1996). Deve-se também verificar 

o conceito da TGS no âmbito puramente da ciência. 

A Teoria Geral dos Sistemas caracteriza-se, por concentrar-se 
essencialmente no sistema-considerado como uma unidade unificadora de 
todas as ciências, buscando explicitamente nas leis dos sistemas naturais 
as regras de funcionamento dos demais sistemas, inclusive os sociais 
(SOUZA, 2001). 

Este conceito proposto por Bertalanffy (1972) e adotado amplamente vem ao 

encontro dos conceitos funcionalistas adotados por Parsons, que apresenta a 

sociedade composta por entes que trocam influencias e recursos na busca da sua 

sobrevivência. 

Cabe assim compreender que um sistema é um conjunto de elementos que 

interagem na busca de objetivos comuns. Isto quer dizer que todas as áreas do 

conhecimento possuem sistemas. E que os sistemas possuem características e leis 

independentemente da área onde se encontram (STAIR; REYNOLDS, 2012). A 

abordagem sistêmica proposta por Bertalanffy (1972) enfatiza princípios básicos de 

organização ao invés de se concentrar nos elementos ou substâncias básicas. 

Portanto, um conjunto de partículas que se atraem mutuamente, um grupo de 

pessoas em uma organização, uma rede industrial, um circuito elétrico, um 

computador ou um ser vivo podem ser visualizados como sistemas. 

É neste aspecto que, o isomorfismo presente no conceito de sistema 

proposto pela TGS, consegue explicar qualquer dimensão da realidade a partir das 

leis da natureza, que a TGS enxerga entre as diferentes esferas e níveis da 

realidade (SOUZA, 2001). Nas palavras do próprio Bertalanffy (1972, p. 276), a TGS 

representava “uma tendência geral para a integração das diversas ciências, naturais 

e sociais”. 
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Assim surge na discussão o esquema conceitual de Katz e Kahn (1978), 

Quadro 2, que pode ser considerado um dos mais abrangentes e complexos 

esquemas propostos dentro da TGS. O pressuposto básico desse esquema é que a 

organização é um sistema aberto (MOTTA, 1971). 

Quadro 2-Esquema conceitual de Katz e Kahn 

Característica Descrição 

a) Importação de energia A organização recebe insumos do ambiente, ou seja: matéria-prima, 
mão-de-obra etc. 

b) Processamento A organização processa insumos com vistas a transformá-los em 
produtos, entendendo-se como tal: produtos acabados, mão-de-
obra treinada etc. 

c) Exportação de energia A organização coloca seus produtos no ambiente. 

d) Ciclos de eventos A energia colocada no ambiente retorna à organização para a 
repetição de seus ciclos de eventos. São eventos estruturados, de 
modo que a estrutura venha a ser um conceito mais dinâmico que 
estático. Dessa forma, o método básico para identificar uma 
estrutura organizacional é seguir a cadeia de eventos desde a 
importação até o retorno da energia. 

e) Entropia negativa Processo pelo qual todas as formas organizadas tendem à 
homogeneização e, finalmente, à morte. Porém, através da 
reposição qualitativa de energia pode-se resistir ao processo 
entrópico e sobreviver. A esse processo reativo chamamos de 
entropia negativa. 

f) Informação como 
insumo, controle por 
retroalimentação e 
processo de codificação. 

Os insumos recebidos pela organização podem ser também 
informativos, possibilitando a esta o conhecimento do ambiente e do 
seu próprio funcionamento em relação a ele. O processo de 
codificação permite à organização receber apenas as informações 
para as quais está adaptada e o controle por retroalimentação, a 
correção dos desvios. 

g) Estado estável e 
homeostase dinâmica 

Para impedir o processo entrópico, a organização procura manter 
uma relação constante entre exportação e importação de energia. 
Entretanto, na tentativa de se adaptar, a organização procura 
absorver novas funções, ou mesmo subsistemas. 

h) Diferenciação Em função da entropia negativa, a organização tende à 
multiplicação e à elaboração de funções, o que determina também 
multiplicação de papéis e diferenciação interna. 

i) Equifinalidade Não existe uma única maneira certa de a organização atingir um 
estado estável. Tal estado pode ser atingido a partir de condições 
iniciais e por meios diferentes. 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Katz e Kahn (1978), Motta (1971) e Vasconcelos e Motta 

(2002) 

Esta perspectiva de Katz e Kahn ilustra os aspectos de uma organização 

que troca informações com o ambiente em que se insere, o que corrobora a teoria 

parsoniana. Este esquema conceitual retrata a troca de materiais, energia e 

informações com o ambiente de forma que a organização passe a lutar pela 
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sobrevivência no sentido de preservar o estado de equilíbrio apesar das mudanças 

ambientais. O mecanismo que garante a homeostase e a sobrevivência da 

organização é o feedback negativo (PRIM et al., 2008). Neste sentido faz-se 

presente a necessidade do entendimento de como os sistemas de informação 

adentraram na discussão da TGS. 

 

1.6 Sistemas de Informação 

 

Foi no período do pós Guerra que a palavra “informação” tornou-se um 

termo tecnológico e adentrou no vocábulo cientifico (TARAPANOFF, 2006). E com o 

passar dos anos a palavra passou a trazer a ideia de “dados”, visto que as 

informações contidas em textos e imagens representam dados expostos de forma 

que os torne de fácil entendimento (STAIR; REYNOLDS, 2012). 

A Informação assume então importância crescente, tornando-se fundamental 

nas organizações para a descoberta e introdução de novas tecnologias, exploração 

das oportunidades de investimento, dentre tantas outras situações frente a qual a 

mesma se torna fundamental. Segundo McGee e Prusak (1994), a capacidade em 

adquirir, tratar e utilizar a informação de forma eficaz é um grande diferencial entre 

as organizações concorrentes. 

Cabe apresentar aqui que dados, informações e conhecimento são coisas 

distintas e complementares ao mesmo tempo. Dados são os fatos em si, a exemplo 

do nome de um cliente ou um valor monetário. A informação, por sua vez, é um 

conjunto de fatos organizados de forma que atribue valor adicional aos fatos. Já o 

conhecimento é o resultado da compreensão de um conjunto de informações. O 

conhecimento também é empregado para auxiliar no processo de definir as relações 

entre os dados, a fim de gerar novas informações (STAIR; REYNOLDS, 2012). 

Rosini e Palmisano (2014, p. 104) complementam o conceito ao relatarem 

que o “conhecimento é determinado [...] pela transformação de dados em 

informação que, a partir de um processo mental produzirá novos saberes”. Assim 

pode-se compreender que o conhecimento tanto influencia no processo de 

transformação de dados em novas informações, assim como é influenciado por este 

mesmo processo. 
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Aqui entra o entendimento da junção dos conceitos de sistema e de 

informação, que foram apresentados anteriormente, e que juntos trazem um 

entendimento único de sistemas de informação (SI), que têm papel fundamental nas 

organizações. É por meio dessa ferramenta que os administradores conseguem ter 

acesso as informações do mais amplo aspecto de suas organizações. A eficiente 

administração dessas informações é fundamental para o sucesso dos 

administradores, pois com embasamento, decidirão os rumos a serem tomados pela 

organização. 

Tecnicamente, um sistema de informação é um: 

Conjunto de componentes inter-relacionados trabalhando juntos para 
coletar, recuperar, processar, armazenar e distribuir informação com a 
finalidade de facilitar o planejamento, o controle, a coordenação, a análise e 
o processo decisório em empresas e outras organizações (LAUDON; 
LAUDON, 1999, p. 4). 

Os sistemas de informação são formados por três componentes principais: 

entrada, processamento e saída. Os dados são introduzidos, processados, e saem 

como informações. Entretanto, uma parte da saída é levada de volta para as 

pessoas ou atividades apropriadas como uma realimentação e pode ser usada para 

avaliar e melhorar o estágio de entrada (BIO, 1996; LAUDON; LAUDON, 1999; 

ROSINI; PALMISANO, 2014; STAIR; REYNOLDS, 2012). Convém salientar que 

nenhum sistema sozinho gerencia de forma integral todas as atividades de uma 

empresa. 

Os sistemas de informação podem ser classificados pela especialidade 

funcional a que servem e pelo tipo de problemas que enfocam. Cabe ressaltar que 

“agregam os fatores humanos e organizacionais à tecnologia de informação [...], que 

são responsáveis pela captura, armazenamento, transmissão e manipulação de 

informação” (DE OLIVEIRA; FALEIROS; DINIZ, 2015, p. 25). 

Outra vertente para a utilização dos sistemas de informação é o conceito de 

Fedeli, Polloni e Peres (2013), que apontam que os sistemas de informação são um 

conjunto de programas que atuam em determinado computador, operado por 

usuários devidamente capacitados. Relatam ainda que este conjunto deve ser capaz 

de resolver as necessidades existentes em uma organização.  

É neste sentido que os sistemas e informações ganham a denominação de 

sistemas de informação baseados em computadores-SIBC, que trata-se de um 
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conjunto de hardware, software, banco de dados, telecomunicações, pessoas e 

procedimentos que visam a coleta, a manipulação, o armazenamento e o 

processamento de dados para transforma-los em informações (LAUDON; LAUDON, 

1999; STAIR; REYNOLDS, 2012). 

Os SIBC podem ser classificados segundo o nível organizacional a que 

atendem (LAUDON; LAUDON, 1999; SUGAHARA; SOUZA; VISELI, 2009). O 

Quadro 3 apresenta uma relação entre a denominação utilizada pelos principais 

autores pesquisados e o nível organizacional a que cada sistema atende. 

Quadro 3-Classificação dos SIBC 

Especificação 
Autores 

Bio (1996) 
Laudon e Laudon 

(1999) 
Stair e Reynolds (2012) 

Estratégico 
Sistema de Apoio à 
Gestão 

Sistema de Informações 
Estratégicas (SIE) 

Sistema de apoio a 
decisão (DDS) 

Tático 
Sistema de Informações 
Gerenciais (SIG) 

Sistema de Informações 
Gerenciais (MIS) 

Operacional 

Sistema de Apoio as 
Operações: 

• Para a tomada de 
decisão 

• Processadores de 
transações 

Sistema de 
Informações de 
Conhecimento (SIC) 

Sistema de 
Processamento de 
transações (SPT) Sistema de Informações 

Operacionais (SIO) 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Importante apontar que apesar da adoção de nomenclaturas diferentes para 

cada tipo de sistema as sua atribuições são similares. Neste sentido cabe apontar 

que segundo Laudon e Laudon (1999), um Sistema de Informações estratégicas 

apoia a gerência atacando e enfrentando questões estratégicas e tendências de 

longo prazo nos ambientes interno e externo da organização. Este tipo de sistema 

busca encontrar meios de associar as mudanças no ambiente externo com a aptidão 

da organização.  

O Sistema de Informações Gerencial por sua vez auxilia nas atividades de 

monitoramento, controle, tomada de decisões e procedimentos administrativos dos 

gestores intermediários da organização. Atendem estes gestores apoiando a tomada 

de decisões através do fornecimento de relatórios gerencias (LAUDON; LAUDON, 

1999). Cabe apontar que a utilização deste tipo de sistema de informação pode 

atender aos demais níveis organizacionais, fornecendo relatórios para os gestores 

dos níveis estratégico e operacionais da organização (STAIR; REYNOLDS, 2012). 

O Sistema de Informações do nível operacional apoia os gestores que atuam 
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no nível operacional da organização, acompanhando as atividades e transações 

básicas da organização, auxiliando na resolução de problemas rotineiros e da baixa 

complexidade. Este sistema também é o responsável por coletar e armazenar os 

dados de apoio às outras atividades da organização, fornecendo informações aos 

sistemas de nível tático e estratégico da organização (LAUDON; LAUDON, 1999; 

STAIR; REYNOLDS, 2012).  

Entendidos os tipos de sistemas de informação existentes cabe 

compreender quais tipos de informação possuem valor para um tomador de decisão. 

 

1.7 Valor da informação 

 

A palavra ‘valor’ conhecida e utilizada atualmente foi preteritamente 

denominado de Análise do Valor (AV) e Engenharia do Valor (EV). Estas técnicas 

surgiram no decorrer da segunda guerra mundial, sendo que eram utilizadas na 

pesquisa de novos materiais de baixo custo e de grande disponibilidade, que 

pudessem substituir outros mais escassos e de custo mais elevado (FLORIANI; 

VITAL; VARVAKIS, 2007). 

Como é possível que a informação possua valor, é preciso definir 

parâmetros que ajudem a quantificar este valor. Uma das maneiras é realizada por 

meio de juízos de valor, que, apesar de serem indefinidos, consideram que o valor 

varia de acordo com o tempo e a perspectiva. Podem, em certos casos, ser 

negativos, como acontece na sobrecarga de informação (MORESI, 2000). 

Para Bio (1996) uma informação possui valor quando a mesma é adequada 

às necessidades a que se destina, e esta adequação requer o preenchimento de 

três requisitos: forma, idade e frequência. Quanto a forma a mesma deve possuir 

conteúdo, apresentação e confiabilidade. Em relação a idade, esta é definida pelo 

tempo de existência da informação. Já quando se trata da frequência refere-se a 

periodicidade da geração da informação.  

Stair e Reynolds (2012), apresenta que a informação valiosa pode ajudar as 

pessoas e as organizações a desempenharem tarefas de forma mais eficiente e 

eficaz. Neste aspecto surge o Quadro 4, que contém as características da 
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informação valiosa.  

Quadro 4-Características da informação valiosa  

Característica Descrição 
Acessível Deve ser facilmente acessada. 

Exata Estar livre de erros 

Precisa  Não contém erros.  

Completa  Contém todos os fatos importantes.  

Econômica  Deve-se considerar o custo da produção versus a importância da informação.  

Flexível  Pode ser utilizada para diversas finalidades.  

Confiável  Depende da fonte de informação.  

Relevante  É importante para o tomador de decisões.  

Característica Descrição 

Simples  Excesso de informação pode causar sobrecarga de informação.  

Em tempo  É enviada quando necessário.  

Verificável  Pode ser checada com várias fontes.  

Segura Deve existir garantias contra acessos indevidos 

Fonte: Adaptado pelo autor a partir de Stair e Reynolds (2012). 

Neste sentido é possível acrescentar que “o valor da informação para as 

organizações está diretamente ligado a como elas auxiliam os tomadores de decisão 

a atingir os objetivos organizacionais” (PERINI, 2009, p. 25), tanto que quando estas 

atingem um grau de relevância, claras e precisas, podem ser consideradas 

informações de qualidade. Bio (1996), também aponta algumas características que 

podem valorar a informação. Estas formas estão agrupadas no Quadro 5. 

No Quadro 5, observa-se que Bio (1996) aponta uma quantidade de 

características de valoração da informação bem menor que a apontada por Stair e 

Reynolds (2012) no Quadro 4. Contudo ao analisar tais quadros pode-se perceber 

que algumas das características apontadas no Quadro 4 Stair e Reynolds (2012)  

são desdobramentos das características indicas por Bio (1996).  

Quadro 5-Características da informação valiosa segundo Bio 

Característica Descrição 
Comparativa  Comparável com períodos anteriores 

Confiável  Usuário deve acreditar na informação 

Geradas em tempo hábil  A informação tem que ser gerada o quanto mais próxima do 
acontecimento quanto for possível 

De nível de detalhe 
adequado 

Deve aparecer em um nível de pormenores adequado ao nível do 
usuário.  

Por exceção Ressaltar o que for relevante 

Fonte: Adaptado pelo autor a partir de Bio (1996). 

No sentido de auxiliar aos tomadores de decisão é indubitável que se 

conheça como a informação deve ser gerida em uma organização. É neste aspecto 

que se faz necessário compreensão da gestão da informação em uma organização. 
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1.8 Gestão da Informação 

 

Administração informacional trata-se de um conjunto estruturado de 

atividades que abrangem a forma como as organizações obtêm, distribuem e 

utilizam a informação e o conhecimento (DAVENPORT, 1998). A gestão da 

informação deve ainda abranger estratégica e operacionalmente, as estruturas de 

obtenção e utilização de recursos humanos, tecnológicos, financeiros, materiais e 

físicos para o gerenciamento da informação e, partindo disto, a informação deve ser 

disponibilizada como insumo para indivíduos, grupos e organizações (MARCHIORI, 

2002).  

Torna-se inerente neste contexto considerar a administração informacional 

um processo, que identifica todas as fontes envolvidas, todas as pessoas que 

afetam cada passo, todos os problemas que surgem. Definir a gestão da informação 

como um processo também envolve nomear alguém para ser o gerente do processo, 

e quando um executivo assume a responsabilidade por esta função, a organização 

aponta que essa é uma área importante. O gestor do processo pode atuar 

reforçando a cooperação necessária entre os vários setores da organização 

(DAVENPORT, 1998). Este aspecto vem de encontro ao que McGee e Prusak 

(1994) relatam, de que empresas que adotam politicas periféricas de gerenciamento 

da informação acabam por fracassar no mercado. 

A exigência de um composto gerencial acumula-se à utilização de 

tecnologias e a importância de se oferecer informações com valor agregado. Assim 

pelo menos três enfoques devem ser considerados no âmbito da gestão da 

informação, que são: da administração; da tecnologia; e da ciência da informação. 

No enfoque da administração a “gestão da informação visa incrementar a 

competitividade empresarial e os processos de modernização organizacional” 

(MARCHIORI, 2002, p. 74). O enfoque da tecnologia aponta a gestão da informação 

para uma contexto de otimização das tarefas “via diferentes arquiteturas de 

hardware, software e de redes de telecomunicações adequadas aos diferentes 

sistemas de informação” da organização (MARCHIORI, 2002, p. 74). O terceiro 

enfoque, que é o da ciência da informação, se ocupa em estudar a informação em 

si, apontando a teoria e a prática que envolvem sua “criação, identificação, coleta, 

validação, representação, recuperação e uso”, possuindo como norteador o fato de 
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existirem produtores e consumidores de informação em busca de, um ‘sentido’ e 

uma ‘finalidade’ (MARCHIORI, 2002, p. 75).  

Os conhecimentos e habilidades do profissional de gestão da informação, 

devem ter enfoque na gestão dos recursos de informação das organizações, 

incluindo os aspectos tratados no Quadro 6. 

Quadro 6-Aspectos gerenciais da informação 

Conhecimentos ou 
Habilidades 

Descrição 

Planejamento Identificação das necessidades de informação e de níveis de agregação de 
valor às demandas realizadas; estudo do impacto da informação no 
desempenho da organização; o mapeamento e integração das unidades, 
pessoas e fluxos de informação na organização; desenvolvimento e 
aplicação de metodologias para avaliação de fluxos, sistemas, produtos e 
serviços de informação, assim como a aplicação crítica e criteriosa de 
sistemas computacionais e redes de dados. 

Comunicação Teorias e modelos da comunicação e sua aplicação em estruturas 
organizacionais e em sistemas de informação; fluxos de informação, redes 
de valor agregado e interpessoais/intergrupais; comunicação de dados e 
interação humano-computador. 

Gerência da 
informação e sistemas 
de controle 

Compreendendo o processo de tomada de decisão e o papel da gestão da 
informação; a localização, coleta e análise de dados; design, especificação 
e análise de sistemas; aplicação de tecnologia de computadores; gestão de 
documentos; utilização de informação para controle gerencial e análise de 
negócios; utilização de técnicas de workflow para a identificação de fluxos 
de informação e dados. 

Gerência de recursos 
humanos 

Inclui a descrição, análise e avaliação de funções; recrutamento, seleção, 
treinamento; gerência de pessoal; motivação e relações interpessoais. 

Gerência de recursos 
financeiros 

Abrange contabilidade; análise e controle de custos; estratégias para 
suporte à decisão; programação, planejamento e estrutura orçamentária, 
incluindo estimativa de gastos; julgamento de desempenho. 

Promoção, vendas e 
marketing 

Relaciona-se à publicidade e relações públicas aplicadas à produção de 
bens e serviços de informação; técnicas e estratégias de marketing, 
incluindo pesquisa de mercado.  

Contexto político, 
ético, social e legal 

Define-se pelo estudo das situações políticas que englobam as atividades 
humanas em geral e de informação em particular; o papel do governo e 
suas agências; as questões éticas e legais, incluindo o direito à privacidade, 
à não-segregação informativa, à liberdade de informação, à segurança de 
dados, por exemplo. 

Fonte: Adaptado pelo autor a partir de Marchiori (2002) 

Outro aspecto que também deve ser considerado no âmbito da gestão da 

informação trata-se do contexto tecnológico. Este aspecto refere-se a como os 

recursos e instrumentos são utilizados para o gerenciamento da informação. O 

Quadro 7 aponta estes aspectos. 

Quadro 7-Aspectos Tecnológicos da gestão da informação 

Recurso Descrição 
Sistemas 
computacionais: 
hardware e software 

Os conteúdos, neste particular, envolvem os recursos de entrada, 
processamento, armazenagem e saída de dados; princípios de sistemas 
operacionais e programas aplicativos; o estudo e aplicação de pacotes de 
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Recurso Descrição 
software para o armazenamento e recuperação da informação, mais 
especificamente a estrutura de bases de dados relacionais, leiaute de 
registros e parâmetros de busca; gerenciamento de sistemas de bases de 
dados; estudos de aplicação; especificação, design; implementação, 
avaliação e documentação de sistemas voltados para a gestão da 
informação. 

Telecomunicações 
Domínio mínimo dos padrões, protocolos, interfaces; tipos de equipamento 
(modems, dispositivos eletrônicos e óticos de comunicação); redes de 
telecomunicação (incluindo LANS e WANS) 

Aplicações da 
tecnologia da 
informação 

Em especial para aquelas relacionadas à coleta, armazenagem e 
recuperação da informação, desde o videotexto, telex, passando pelas 
tecnologias COM e COLD1 até o reconhecimento de voz, digitalização, 
tecnologias de discos compactos, telecomunicações, métodos de 
publicação eletrônica e de disseminação de documentos via redes, por 
exemplo. 

Meio ambiente 
Princípios de ergonomia, proteção de dados, copyright, pirataria, 
criptografia etc. 

Fonte: Adaptado pelo autor a partir de Marchiori (2002) 

Após a compreensão de como a gestão da informação deve ser conduzida 

em uma organização, surge a necessidade de entender como a tomada de decisão 

ocorre, seguido da elucidação de como os sistema de informação para a decisão 

podem auxiliar neste processo. 

 

1.9 Tomada de decisão 

 

A compreensão de como um sistema de informação pode auxiliar um 

tomador de decisão na escolha da alternativa perfeita perpassa pelo entendimento 

de o que é uma decisão. Assim Gomes e Gomes (2014) apontam que uma decisão 

é tomada sempre que se encontra um problema que possua mais de uma alternativa 

de solução. O Processo de tomada de decisão envolve o estudo do problema, 

partindo do levantamento de dados, seguido pela produção de informação, e 

estabelecimento de propostas de soluções, na sequencia vem a escolha da decisão, 

a viabilização, a implementação e a análise dos resultados obtidos (GUIMARÃES; 

ÉVORA, 2004). 

Entretanto entender como são tomadas as decisões e porque o fazem 

assim, permite compreender o processo decisório na Instituição. Segundo Passos-

da-Silva (2013, p. 31) “o crescente aprofundamento dos estudos e pesquisas sobre 

o processo decisório propiciou o desenvolvimento de novas abordagens que 

permitem o entendimento, de forma realista, de como as pessoas realmente tomam 
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decisão”. Para tomar este entendimento, várias são as abordagens que se referem 

ao processo decisório. O Quadro 8 contém as nove abordagens apontadas por 

Passos-da Silva (2013) sobre o processo decisório. 

Quadro 8-Abordagens sobre o processo decisório 

Abordagem Conceito simplificado Autor 

Racional 

Embasada no racionalismo perfeito (decisão ótima). Parte do 
princípio de que existe um problema, mas existem também todas 
as informações para a análise de decisão, todas as alternativas e 
as consequências destas, bem como há disponibilidade de todas 
as suas probabilidades de ocorrências, além do fato de que as 
alternativas disponíveis podem ser classificadas por consequência 
e respectivo nível de importância. 

Von Neumann 
e Morgenstern 

(1944) 

Racionalidade 
Limitada 

Não nega a existência da racionalidade nas decisões. Uma 
alternativa ao homem econômico. O homem administrativo toma 
decisões embasadas em regras empíricas relativamente simples, 
sabendo que sua visão do mundo é limitada. 

Simon (1987) 

Incremental 
Problemas são resolvidos de forma gradual, evitando-se rupturas. 
Se caracteriza pela implementação de tentativa e erro na correção 
de uma decisão. Inexiste um processo de decisão estruturado. 

Lindblom 
(1959) 

Política 

Objetivos individuais ou departamentais sobressaem sobre os 
objetivos organizacionais, resultando na melhor posição de poder. 
Foco no processo de negociação, envolvendo conflitos de 
interesses e conciliação. Necessita de cooperação para 
implementação da decisão. 

March e Cyert 
(1963) 

Estratégica 

Tomada de decisão de problemas não estruturados para os quais 
não existe um conjunto predeterminado de respostas ordenadas e 
explícitas na organização. Ou ainda, as ações tomadas que são 
importantes, com recursos empenhados, ou de precedentes 
estabelecidos. 

Mintzberg, 
Raisinghani e 

Théorêt 
(1976), 

Naturalista 
Avalia como a tomada de decisão compartilhada ocorre em 
ambientes incertos e dinâmicos, com restrições de tempo e com 
problemas mal definidos. 

Zsambok 
(1997) 

Processo 
Decisório 

versus 
Emoção 

As emoções básicas fazem os indivíduos terem diferentes reações 
ao mesmo problema ou situação, mudando as decisões de forma 
sistemática. 

Bazerman e 
Moore (2010) 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Passos-da-Silva (2013). 

Um aspecto extremamente importante no processo de tomada de decisão é 

compreender que dentro deste se encontra uma etapa conhecida como coleta de 

informação (OLIVEIRA; PEREIRA, 2009), o que pressupõe que a informação é de 

suma importância dentro deste processo. 

As decisões podem ainda ser divididas por tipos. Os tipos de decisão aqui 

apontados são idealizados por Simon (1960) e apresentam três divisões que são 

apontadas no Quadro 9. 
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Quadro 9-Tipos de Decisão 

Tipos de 
decisão 

Descrição 

Estruturada. 
Decisões que são programáveis na medida em que são repetitivas e rotineiras, e as 
etapas do processo para chegar aos resultados desejados são claras e bem 
definidas; 

Semi-
estruturada 

São problemas com operações bem conhecidas, mas que contêm algum fator ou 
critério variável que pode influir no resultado; 

Não 
estruturada 

Decisões que são não programáveis na medida em que não são claros os critérios 
e alternativas da decisão. Isso ocorre em virtude da natureza da decisão ser 
complexa. 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Simon (1960) e Schmidt et al. (2013)  

Assim torna-se importante neste momento, apresentar como os sistemas de 

informação podem auxiliar no processo de tomada de decisão. Para tal surge o 

conceito de sistema de informação para a tomada de decisão. 

 

1.9.1 Sistema de informação para a tomada de decisão 

 

Para Stair e Reynolds (2012, p. 20) um sistema de apoio à decisão-SAD, 

trata-se de “um conjunto organizado de pessoas, procedimentos, software, banco de 

dados e equipamentos utilizados para apoiar as tomadas de decisão em relação a 

um problema específico”. Estes mesmos autores ainda apontam que o foco de um 

SAD é a tomada eficaz de decisões. Enquanto o SIG auxilia a organização como um 

todo, o SAD tem como foco dar apoio ao gestor. 

Os SAD possuem objetivo de ajudar a melhorar a eficácia e a produtividade 

de gestores. São flexíveis e adaptáveis a mudanças do meio ambiente, e se 

caracterizam por serem utilizados frequentemente por profissionais que não 

possuem experiência em computação e métodos analíticos (GOMES; GOMES, 

2014). 

Os sistemas de apoio à decisão são utilizados quando o problema é 

complexo e as informações necessárias para determinar qual a ação é apropriada 

são difíceis de se obter e utilizar. Isto ocorre quando a decisão é não estruturada, e 

desta forma também envolve o julgamento e perspectiva gerencial do tomador de 

decisão. Neste caso deve-se reconhecer que os diferentes estilos gerenciais e os 

tipos de decisão a serem adotadas exigem diferentes sistemas de apoio a decisão 

(STAIR; REYNOLDS, 2012). 
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A decisão não é resultado de um processo estruturado que aponta para uma 

única solução, mas é possível afirmar que independente do cenário da tomada de 

decisão, a informação é o recurso primordial para que esta ocorra. Ainda pode-se 

afirmar que quanto mais estruturado for o processo de tomada de decisão, mais 

indicada é a utilização de sistemas de apoio a decisão, de forma que possam 

responder às demandas e necessidades informacionais do decisor (GUIMARÃES; 

ÉVORA, 2004). 

É neste ponto que após a compreensão de como os sistemas de informação 

de apoio a decisão auxiliam os tomadores de decisão no âmbito organizacional que 

se faz necessário o entendimento de como funciona a gestão pública municipal. 

 

1.10 Gestão Pública 

 

O entendimento do conceito de gestão pública perpassa inicialmente pela 

compreensão do que é governo, que para Matias Pereira (2014) trata-se da 

condução política do conjunto de órgãos e atividades do Estado, onde se 

estabelecem as diretrizes supremas deste. Assim, não se deve confundir governo 

com administração pública, que é quem tem a responsabilidade de executar as 

diretrizes elaboradas pelo governo.  

Neste ponto cabe apontar que o governo é exercido por apenas um dos três 

poderes que compõem o Estado brasileiro. Estes três poderes sabidamente são os 

poderes executivo, legislativo e judiciário. Deve-se considerar no debate duas 

correntes de pensamento. A primeira refere-se ao pensamento de Rousseau (1987), 

que aponta o poder legislativo como o poder central, pois é aquele que dita as 

normas a serem seguidas pela sociedade.  

Já a segunda linha de pensamento trata-se dos argumentos de Montesquieu 

(1979), que considera que as três funções do poder do Estado devam ser exercidas 

por atores diferentes e dissociados, a fim de evitar que o Poder Executivo extrapole 

as suas funções, e desta forma na arquitetura institucional idealizada por 

Montesquieu, o Poder Judiciário é quem desempenha o papel fundamental de 

mediação das relações entre os poderes. Contudo apesar destas duas linhas 
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teóricas (Rousseau e Montesquieu), é o poder executivo, o poder do Estado que 

dispões de meios coercitivos para exercer a prerrogativa de governar (COELHO, 

2012a). 

Como não se deve confundir governo com administração pública, cabe 

compreender o conceito moderno de Administração Pública, em um sentido mais 

amplo, que é: 

[...] conjunto de serviços e entidades incumbidos de concretizar as 
atividades administrativas, ou seja, da execução das decisões políticas e 
legislativas. Assim, a Administração Pública tem como propósito a gestão 
de bens e interesses qualificados da comunidade no âmbito dos três níveis 
de governo: federal, estadual ou municipal, segundo preceitos de direito e 
de moral, visando o bem comum (MATIAS-PEREIRA, 2014). 

A administração pública é regida por quatro princípios norteadores, 

consagrados pelo direito público, a saber: legalidade, impessoalidade, moralidade e 

publicidade. No Brasil um quinto princípio foi inserido: eficiência. Principio este não 

consagrado pelo direito público no restante do mundo (COELHO, 2012b). “Porém, 

não se pode [...] recusar a positividade, a operatividade e a validade jurídica do 

princípio da eficiência sob o argumento de que o seu conceito foi tradicionalmente 

desenvolvido pela sociologia e pelas ciências econômicas” (MODESTO, 2000, p. 

107). 

Este quinto princípio da administração pública é o que mais aproxima a 

administração pública da administração privada, visto que este é um dos princípios 

que regem a administração de empresas. A eficiência denota competência para se 

produzir resultados com dispêndio mínimo de recursos e esforços (MARINHO; 

FAÇANHA, 2001).  

Cabe aqui ressaltar que as organizações públicas possuem características 

próprias que as diferem das organizações do setor privado, desde a forma de gerir a 

organização até os tipos de serviços oferecidos à população. E esse fato não é 

necessariamente medido pela eficiência, visto a diferença de finalidades existentes 

entre os dois tipos de organização (TAIT, 2000). 

Ansoff (1990) corrobora com este entendimento ao apontar que as 

organizações fornecedoras de bens e serviços podem ser agrupadas em: empresas 

comerciais, ou aquelas que possuem “fins lucrativos”, onde seus ativos são de 

propriedade particular e organizações “sem fins lucrativos”, cujos ativos são de 
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propriedade pública.  

Mas existem correntes de pensamento que vislumbram uma mudança nesta 

diferenciação básica entre os setores públicos e privados, tanto que o próprio Ansoff 

(1990) afirma que a distinção existente está se tornando cada vez menos visível e 

que nas empresas privadas encontram-se estruturas burocratizadas e as 

organizações públicas buscam a eficiência operacional. O estado brasileiro passou 

por um período de adaptações para conseguir incorporar estes conceitos oriundos 

da gestão privada. Assim cabe entendimento de como isto ocorreu durante a 

reforma do estado. 

 

1.10.1 A reforma do Estado 

 

A Administração Pública no Brasil passou por três grandes reformas na 

tentativa de reestruturar e modernizar a máquina do Estado. A primeira foi a reforma 

burocrática de 1966, inspirada no modelo weberiano. A segunda foi sistematizada no 

Decreto-lei nº 200 de 1967. Estas duas reformas foram idealizadas e implementadas 

durante ditaduras políticas, e não contemplaram debates com a sociedade. A 

terceira reforma iniciada em 1995, foi a primeira em um contexto democrático, que 

deu ênfase para o atendimento dos seus cidadãos e considerou que as instituições 

públicas devem ser eficientes e eficazes, além de compreender que o debate com a 

sociedade deve ser ampliado (BRESSER-PEREIRA, 1998). 

Esta terceira reforma do estado brasileiro teve inspiração na onda 

revolucionária que varreu a administração pública nos governos de Margareth 

Tatcher1, na Inglaterra, e Ronald Reagan2, nos Estados Unidos, onde tomou força o 

discurso que o setor público deveria adotar como paradigma o modo de operação 

existente no setor privado (BAHIENSE, 2002). 

No Brasil esta reforma teve vulto durante a década de 1990, principalmente 

durante o governo de Fernando Henrique Cardoso-FHC3, que “decidiu transformar a 

antiga e burocrática secretaria da presidência, que geria o serviço público, em um 

                                            
1 Primeira Ministra Britânica de 1979 à 1990. 
2 Presidente dos Estados Unidos entre 1981 e 1989. 
3 Presidente do Brasil entre 1995 e 2001. 
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novo ministério, da Administração Federal e Reforma do Estado” (BRESSER-

PEREIRA, 1998). A mudança forçou modificações no modo de operar das 

organizações públicas brasileiras, em parte pautadas pelas novas exigências dos 

usuários dos serviços prestados e pela onda privativista, na qual empresas 

tradicionalmente estatal passaram para corporações privadas, rearranjando os 

serviços, a estrutura governamental e os recursos humanos envolvidos (TAIT, 2000).  

A reforma administrativa gerencial promovida pelo governo de FHC para 

suprir dificuldades encontradas na administração burocrática, implementou o Plano 

Diretor da Reforma do Aparelho do Estado. Desde então, várias competências legais 

e programas governamentais foram instituídos visando a alteração do modo de 

atuação do governo e de sua máquina administrativa. Estas ações buscavam 

conduzir a administração pública a desempenhar suas funções com qualidade e 

lisura, atendendo as demandas sociais e incentivando o controle social, a 

transparência e práticas anticorrupção (LEITE JUNIOR, 2012; NASCIMENTO; 

ARAÚJO FREIRE; DIAS, 2013). 

Tal qual a esfera pública federal, a gestão pública municipal passou por um 

período de adequação ás normas gerenciais estabelecidas após o processo de 

mudança desencadeado pelo governo FHC. Tanto que a gestão pública municipal 

tornou-se o tema central na formulação e na execução das políticas públicas no País 

Esta mudança do papel dos municípios brasileiros no provimento de bens e serviços 

públicos à população foi modificada devido a descentralização federativa, a 

universalização dos direitos da cidadania e a instituição da seguridade social. Sendo 

que todas estas mudanças são decorrentes da mudança constitucional de 1988 

(VELOSO et al., 2011) 

Tais mudanças fizeram com que o modelo burocrático descrito por Frey 

(1996), onde no lugar de instituições e normas reguladoras, o que se impunha era o 

princípio do ‘vale-tudo, onde cada grupo, indivíduo ou ator político direcionava-se na 

busca de recursos, com a finalidade de sanar os seus fins particulares. Tivesse uma 

mudança de direção rumo a uma gestão municipal mais pautada na eficiência do 

uso dos recursos públicos (DE OLIVEIRA LEITE; REZENDE, 2010). Este 

entendimento remete ao conhecimento de como funciona a gestão municipal no 

Brasil. 
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1.10.2 Gestão Municipal 

 

Ao relatar sobre a gestão municipal cabe analisar o ambiente em que esta 

está inserida. Este ambiente refere-se ao município como um todo, que deve ser 

entendido como espaço físico onde acontece a produção de bens e serviços, a 

circulação de mercadorias, e onde realmente são praticadas as ações de origem 

federal, estadual ou municipal e até mesmo as de origem privada. O município é a 

menor unidade administrativa da federação, o poder local, está mais próximo dos 

problemas e consequentemente está mais suscetível ao controle da sociedade 

(MATIAS; CAMPELLO, 2000).  

Desde que o município foi instituído por Júlio Cesar no ano 50 a.C. tem sido 
geralmente reconhecido que nenhuma outra instituição pode levar mais 
eficiente e eficazmente a presença do Poder Público ao interior de um país 
do que o município - ou os Governos locais, nas suas diversas 
modalidades, desde que se caracterizem efetivamente como governos e 
não como meras extensões administrativas do Governo central ou dos 
Governos regionais (MELLO, 1991) 

A partir da constituição de 1988 o município alcançou novo patamar de 

autonomia e responsabilidade, mais condizente com as necessidades de seus 

cidadãos. Estes efeitos se estendem para além de suas fronteiras. Cabe apontar 

que o poder municipal perdeu sua característica de unidade administrativa e virou 

unidade gestora e herdaram responsabilidades pela atuação governamental. Alguns 

exemplos são a saúde primária, a educação básica, os equipamentos urbanos e a 

política habitacional (MATIAS; CAMPELLO, 2000; MELLO, 1991).  

A estrutura administrativa adotada pela gestão pública municipal, 

normalmente é a do tipo funcional, com secretarias, departamentos, divisões e 

seções, que são responsáveis por um conjunto de atividades e tarefas com 

semelhança funcional. Esta estrutura permite efetividade quando é adotado pelo 

poder municipal um modelo burocrático de administração pública (MATIAS; 

CAMPELLO, 2000).  

O poder municipal é composto pelos poderes executivo, que é exercido pelo 

prefeito municipal, auxiliado pelo vice-prefeito e pelos responsáveis pelos órgãos da 

administração direta e indireta, ou seja, secretário e superintendes. E pelo poder 

legislativo, exercido pela Câmara de Vereadores (BRASIL, 1988). 
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O gestor público e todos os funcionários que lhe são subordinados exercem 

sempre um conjunto de poderes que são proporcionais ao seu respectivo nível 

hierárquico. Desta forma todo poder exercido por um gestor público corresponde a 

um conjunto de deveres derivados dos princípios orientadores, a saber: legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (COELHO, 2012b). 

Um dos poderes atribuídos ao gestor público e consequentemente a seus 

auxiliares imediatos é o de movimentar créditos orçamentários, empenhar despesa e 

efetuar pagamentos. A estes entes públicos são atribuídos o nome de ordenador de 

despesa, que é toda e qualquer autoridade de cujos atos resultarem emissão de 

empenho, autorização de pagamento, suprimento ou dispêndio (BRASIL, 1967).  

As funções do ordenador de despesa estão descritas e regulamentadas no § 

1º do art. 80 do Decreto-Lei nº 200/67 e na instrução normativa do departamento do 

tesouro nacional, IN/DTN nº 10/91. As responsabilidades atribuídas ao ordenador de 

despesa exigem conhecimentos em diversas áreas, reunindo para tomada de 

decisões, informações financeiras, de contratos, de licitação, referentes a obras, 

recursos humanos, transparência pública e bens patrimoniais (BRASIL, 2014). Neste 

sentido torna-se interessante do ponto de vista desta pesquisa compreender quem 

foi pesquisado e quais as características da organização em estudo. 

 

1.10.3 Transparência pública 

 

O entendimento do uso da informação no âmbito da gestão pública no Brasil 

perpassa pelas obrigatoriedades legais impostas pela legislação em vigor. Tais 

legislações são epistemologicamente embasadas no princípio da publicidade, 

princípio este que se encontra estabelecido no artigo 37 da Constituição Federal e 

detalhada em seu § 1º: 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência e, também, ao seguinte: [...] § 1º - A publicidade dos atos, 
programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter 
caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo 
constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal 
de autoridades ou servidores públicos (BRASIL, 1988). 
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Contudo somente em 1998 foi criada a Lei 9.755, que cunha o website 

“Contas Publicas”, e da autonomia para a Tribunal de Contas da União divulgar uma 

série de informações neste meio. Mas foi no ano de 2000, com o surgimento da Lei 

Complementar nº 101, de 4 de maio, a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que a 

exigência de transparência alcançou patamar significante na esfera pública nacional 

(PLATT-NETO et al., 2009). É certo que “não se pode deixar de enxergar a 

transparência também como decorrência do avanço da sociedade e reflexo de uma 

conjuntura internacional mais exigente e da globalização capitalista” 

(SACRAMENTO; PINHO, 2008, p. 2), o que explica os motivos do surgimento da Lei 

de Responsabilidade Fiscal. 

A aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal complementou o ciclo de 

mudanças institucionais promovidas no governo Fernando Henrique Cardoso como 

parte do processo de reforma do Estado, que promoveu a implementação da 

administração pública gerencial no Brasil. A mesma ainda promoveu a redução e o 

combate ao déficit público, funcionando como instrumento regulador das contas 

públicas no Brasil. A LRF está apoiada em quatro eixos: planejamento, 

transparência, controle e responsabilização (SACRAMENTO; PINHO, 2008). 

Foram adotados então diversas estratégias de divulgação e meios de 

comunicação para oferecer publicidade para as contas públicas, sempre 

privilegiando o uso do Diário Oficial (PLATT-NETO et al., 2009). O quadro 10 

apresenta os meios mais utilizados para a divulgação das informações públicas até 

o ano de 2009. 

Quadro 10-Meios e publicidade 

Classificação Listagem de Meios 

Meios impressos Jornais, revistas, outdoors, cartazes, murais, folhetos, cartilhas e Diário Oficial. 

Via Internet Página do município, Links e banners em páginas de interesse social do 
município, e-mails para cidadãos que se cadastrarem e formação de grupos de 
discussão. 

Meios Presenciais Reuniões comunitárias e audiências públicas. 

Televisão e Rádio Horário eleitoral, publicidade e pronunciamentos oficiais. 

Meios Inovadores Painéis eletrônicos na rua e em prédios públicos, cartilhas de cidadania nas 
escolas (em todos os níveis de ensino). 

Fonte: Platt-Neto et al. (2009) 

Cabe apontar que não existiam formas sistemáticas de se divulgar estas 

informações, sendo em sua maioria divulgadas exclusivamente para atendimento à 
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legislação, demonstrando falta de preocupação com os interesses e necessidades 

dos usuários das informações. Neste momento surge a Lei Complementar no 

131/2009 conhecida como Lei de Transparência, que obriga os entes a publicarem 

suas informações na Internet, fazendo referencia a como e quando isso deve 

acontecer (CRUZ et al., 2012; PLATT-NETO et al., 2009; PRADO; RIBEIRO; DINIZ, 

2012). 

Do mais considera-se que a disponibilização de informações transparentes, 

tempestivas e relevantes acerca do gerenciamento e alocação dos recursos públicos 

por parte dos governantes é um ato responsável no que tange a prestação de 

contas, o que a pode ser denominado de accountability (CRUZ et al., 2012). 
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METODOLOGIA 

 

Esta dissertação buscou entender como agem os tomadores de decisão que 

atuam na Prefeitura Municipal de Cacoal/RO e se a gestão da informação pode 

auxiliar no processo de tomada de decisão. Para tanto adotou-se como metodologia 

uma abordagem quali-quantitativa, com método dedutivo e natureza aplicada. 

Utilizou-se o método de estudo de caso com aplicação de survey e entrevistas. Aos 

dados coletados foi aplicada análise estatística aos dados quantitativos e análise de 

conteúdo aos dados qualitativos.  

 

1.11 Modelo e Unidade de Análise 

 

Este trabalho tem finalidade descritiva com abordagem quali-quantitativa. É 

descritivo porque busca descrever como a gestão da informação pode contribuir 

para a mais eficiente tomada de decisão. O que vem a corroborar com Gil (2008), 

que alega que as pesquisas descritivas possuem como objetivo a descrição das 

características de uma população, fenômeno ou de uma experiência. 

Quanto a abordagem a pesquisa se utiliza da abordagem mista de pesquisa. 

Este fato se justifica, pois esta é uma abordagem de investigação que combina as 

formas qualitativas e quantitativas. É mais do que uma simples coleta e análise dos 

dois tipos de dados, pois envolve a utilização das duas abordagens em conjunto, 

incrementando a pesquisa, de forma que o estudo seja mais consistente do que um 

estudo qualitativo, ou um estudo puramente quantitativo (CRESWELL, 2010). 

O método utilizado foi o dedutivo que é aquele que através da racionalidade 

parte do conhecimento geral para o conhecimento particular. É o conhecimento que 

se obtém de forma inevitável e não possui contraposições. Ocorre quando de duas 

proposições surge apenas uma conclusão (FACHIN, 2006). Tem natureza aplicada, 

pois busca a geração de conhecimento para modificar, construir, atuar. Visa a 

aplicação em uma realidade circunstancial, direcionados para a solução de 

problemas específicos (ANDER-EGG, 1978). 
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O estudo proposto se utiliza do procedimento técnico de estudo de caso na 

Prefeitura do Município da Cacoal-RO. Para tal utiliza os seguintes métodos de 

pesquisa: entrevista e pesquisa survey. 

O procedimento técnico de estudo de casos, foi adotado como estratégia de 

pesquisa, pois caracteriza-se justamente pelo “interesse em casos individuais e não 

pelos métodos de investigação, os quais podem ser os mais variados, tanto 

qualitativos como quantitativos” (ALVES-MAZZOTTI, 2006, p. 641). Outro aspecto 

que caracteriza o estudo de caso é a possibilidade de se obter um amplo e 

detalhado conhecimento do objeto de estudo, que será possível através do uso de 

várias técnicas de coleta de dados a fim de que se reúnam informações tão 

numerosas e detalhadas quanto possível com o intuito de entender o todo do 

fenômeno (GIL, 1999). Par efeito de unidade de análise, foram estudados os 

tomadores de decisão com atuação na Prefeitura Municipal de Cacoal-RO, conforme 

definido na amostra de pesquisa. 

 

1.12 População e Amostra 

 

A população considerada na pesquisa refere-se aos tomadores de decisão 

que atuam na Prefeitura do Município de Cacoal-RO, mais precisamente, aqueles 

que ocupavam funções de alto escalão, atuando como secretários municipais, ou em 

funções equivalentes. Também compõem a amostra deste estudo os tomadores de 

decisão que ocupam cargos de 2º escalão, e que estavam exercendo as suas 

funções no período de coleta da pesquisa. 

Para efeito da amostra, foram entrevistados dez secretários municipais que 

estavam exercendo as suas funções no período de coleta dos dados. Já os 

tomadores de decisão que ocupam cargos de 2º escalão foram selecionados 

intencionalmente entre os funcionários que no período de 10 até 31 de agosto de 

2016 estavam exercendo as suas funções, sendo estes um total de 23 funcionários. 

O Quadro 11 traz a relação das secretarias, ou órgãos que detém o status de 

secretaria no município de Cacoal-RO. 

Este tipo de amostragem, se configura como não probabilística, uma vez que 
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possui a característica de não fazer uso de formas aleatórias de seleção, tornando 

impossível fazer inferência. “A seleção dos elementos da população para compor a 

amostra depende, ao menos em parte, do julgamento do pesquisador” (OLIVEIRA, 

2001, p. 2). A mesma é empregada na pesquisa quando os indivíduos são 

apontados por critérios subjetivos que ficam a cargo do pesquisador (MAROTTI et 

al., 2008). 

Dentro desta amostragem não probabilística, foi adotada amostragem por 

julgamento ou intencional, pois “seleciona um subgrupo da população que, com 

base nas informações disponíveis, possa ser considerado representativo de toda a 

população” (MAROTTI et al., 2008). Este tipo de amostragem torna-se útil quando é 

necessário um pequeno número de unidades na amostra, (OLIVEIRA, 2001) caso 

em questão na presente pesquisa, quando se pretende pesquisar uma pequena 

quantidade de indivíduos que atuam na prefeitura de Cacoal. 

 

1.13 Técnicas de Coletas de Dados 

 

As técnicas de coletas de dados utilizadas foram: entrevista semiestruturada 

(APENDICE C) e aplicação de survey (APENDICE A). A aplicação do survey auxiliou 

na compreensão de como as informações extraídas dos sistemas de informação são 

utilizadas na tomada de decisão. Para tanto o instrumento aplicado serviu para 

identificar como os tomadores de decisão utilizam os dados extraídos dos sistemas 

de informação em tomada de decisão estruturada, assim como em tomada de 

decisão não estruturada. Outro foco deste instrumento é a identificação de quais os 

aspectos da informação valiosa, são importantes para o tomador de decisão. O 

emprego deste tipo de instrumento de coleta se justifica pelo fato deste poder ser 

utilizado no exame de temas sociais e pelo fato do survey ser eficaz quando 

combinado com outros métodos de coleta (BABBIE, 1999). 

Também foi utilizado como técnica de coleta de dados a entrevista, que se 

trata de uma forma de investigação onde o investigador se apresenta frente ao 

investigado e lhe faz perguntas com o objetivo de obter dados que interessam à 

investigação (GIL, 1999). Esse tipo de interação entre as pessoas é um elemento 

fundamental na pesquisa em Ciências Sociais, sendo esta uma técnica importante 
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para o desenvolvimento de uma estreita relação entre a unidade de pesquisa e o 

pesquisador. 

Dentre os tipos de entrevista, este estudo se utilizou da entrevista por 

pautas, que é indicada nas situações em que os entrevistados não se sintam a 

vontade para responder a indagações formuladas com maior rigidez. A mesma é 

estruturada por meio de uma relação de pontos de interesse do entrevistador, onde 

o mesmo faz poucas perguntas diretas e deixa o entrevistado falar livremente 

(SIENA, 2007). A entrevista coletou informações acerca de como os dados são 

geridos, a sua importância na tomada de decisão. Buscou-se identificar também 

como o tomador de decisão utiliza as informações na tomada de decisão. Para que 

não exista perda de consistência dos dados coletados durante a aplicação da 

entrevista, o áudio da mesma foi gravado na integra. 

 

1.14 Procedimentos de Coletas de Dados 

 

A aplicação do survey ocorreu no período de 10 até 31 de agosto de 2016. 

Esta aconteceu junto aos tomadores de decisão de 2º escalão, conforme apontado 

na amostra, e teve como objetivo identificar a forma com que as informações 

extraídas dos sistemas de informação, são utilizadas na tomada de decisão.  

A entrevista foi realizada em momento distinto ao da aplicação da survey. e 

foi conduzida de forma semiestruturada, conforme relatado no item de modelo de 

análise. As informações a que prestam a identificação desta pesquisa referem-se a 

toda e qualquer informação que seja apresentada em formato de relatório, seja este 

impresso ou não, e que sejam importantes ao auxilio na tomada de decisão por 

parte do ordenador de despesa publicas. 

 

1.15 Análise dos Dados 

 

Neste momento para proceder a avaliação e análise dos dados coletados 

após realização da entrevista, que durou em média 10 minutos, os dados foram 
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agrupados, transformados e reapresentados por meio de técnicas qualitativas. Uma 

destas técnicas foi a análise de conteúdo, que se trata de um “conjunto de técnicas 

que visam, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição dos conteúdos 

de mensagens, obter indicadores que permitam tirar inferências sobre as condições 

de produção e ou recepção das mensagens” (SIENA, 2007, p. 71). 

A análise de conteúdo foi aplicada nas respostas verificadas durante as 

entrevistas semiestruturadas, e buscou por padrões que remetam à: importância da 

informação para o processo de tomada de decisão; utilização de tecnologias da 

informação e comunicação no processo de tomada de decisão; como as 

informações são coletadas para a tomada de decisão. Na análise das entrevistas o 

gênero dos respondentes foi padronizado como sendo masculino visando a não 

identificação dos atores envolvidos.  

Já a análise dos dados coletados pela aplicação do survey, se utilizou de 

técnicas quantitativas de análise. Os dados foram tabulados e o tratamento 

estatístico visando construir uma análise descritiva das respostas apuradas. Para 

tanto se aplicou a estatística descritiva e testes de confiabilidade, além da 

mensuração de um ranking médio. 

Também foram aplicados testes de correlação, tal qual o “rho” de Spearman, 

que trata-se de uma forma de verificar o grau de associação entre duas ou mais 

variáveis mensuradas a nível ordinal, sendo uma prova não-paramétrica visto a 

inexistência de parâmetro de comparação entre as variáveis. (LIRA, 2004; TRIOLA, 

2014). Este tipo de teste de correlação não-paramétrico é bastante utilizado para 

comparar variáveis que possuem pares combinados (TRIOLA, 2014). 

Para análise dos itens dispostas em escala likert foi utilizado o cálculo do 

Ranking Médio (RM) proposto por Oliveira (2005) e empregado por Bonici e Araújo 

Junior (2011). Neste modelo é atribuído um valor entre 1 e 5 para cada resposta a 

partir do qual é calculada a média ponderada para cada item da escala likert 

baseando-se na frequência das respostas. O Ranking médio foi calculado a partir da 

seguinte fórmula: 

 

Onde: 
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 = Ranking Médio. 

 = frequência observada de cada resposta para cada item. 

 = valor de cada resposta. 

 = numero de respostas. 

Quanto mais próximo de 5 o ranking médio estiver maior será o nível de 

concordância do respondente com o constructo da pesquisa, sendo o inverso para 

um ranking médio próximo de 1 (BONICI; ARAÚJO JUNIOR, 2011; OLIVEIRA, 

2005). 

 

1.16 Análise de confiabilidade 

 

Apos a aplicação do survey a primeira providencia para a sequencia do 

trabalho foi a validação do questionário utilizando-se de testes de confiabilidade. 

Para tal o teste Alfa de Cronbach foi aplicado aos dados cujas variáveis são 

classificadas como ordinais. A Tabela 1 aponta o valor do Alfa de Cronbach acima 

de 0,8; o que atende aos preceitos de Nunnaly (1978), Dutra (2000) e Hair (1998) 

apud Corrar et al. (2014). 

Tabela 1- Estatísticas de confiabilidade 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items 

0,823 0,789 28 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Neste tipo de teste de confiabilidade o valor assumido varia entre 0 e 1, 

sendo que quanto mais próximo de 1 o valor do Alfa se encontrar, maior é a 

fidedignidade das dimensões do constructo da pesquisa (RODRIGUES; PAULO, 

2014). Após esta etapa de validação dos dados é feita a análise dos dados 

coletados pelo survey. Todos os testes estatísticos foram realizados com o uso do 

software estatístico IBM SPSS 13.0. 
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CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO EM ESTUDO (CONTEXTUALIZAÇÃO) 

 

O município de Cacoal surgiu às margens da rodovia federal BR 364, que 

liga Cuiabá a Porto Velho. Sua história está vinculada ao processo de expansão da 

fronteira agrícola nacional, culminando com a convergência de fluxos migratórios 

para o Estado de Rondônia, que foi motivado pelo contexto geopolítico existente no 

País nas décadas de 70 e 80 do século XX (LIMA, 2006; OLIVEIRA, 2008). 

Imagem 2-Localização geográfica de Cacoal  

 
Fonte: IBGE (2016) 

Localizado no interior do estado de Rondônia, a 470 km da capital, Porto 

Velho, com latitude -11º43’80’’ e longitude -61º44’75’’. Limita-se ao norte com Mato 

Grosso; ao sul com os municípios de Rolim de Moura e Pimenta Bueno; a leste com 

o município de Espigão D’Oeste e a oeste com o município de Ministro Andreazza. A 

Imagem 2 traz a localização geográfica do município, que atualmente ocupa a 

posição de quinto maior município do estado de Rondônia, em número de habitantes 

(IBGE, 2015), ocupando ainda a mesma posição econômica, tendo um PIB de 

Cacoal 
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aproximadamente 1.415 milhões de reais (IBGE, 2013).  

O município possui uma área de influência que abrange outros nove 

municípios que compõem a microrregião de Cacoal que é uma das oito 

microrregiões do estado de Rondônia e compõe a Mesorregião do Leste 

Rondoniense (IBGE, 2002). Neste sentido atende com serviços de saúde, educação 

e consequentemente infraestrutura a uma população de aproximadamente 343.007 

habitantes (IBGE, 2015).  

A produção de café, feijão e milho destacam o município no Estado. Neste 

aspecto caracteriza-se como um dos mais importantes municípios do Estado de 

Rondônia, sendo um grande produtor agropecuário. A economia cacoalense 

caracteriza-se por comercio forte e diversificado e com vocação para atividades 

agropecuárias. Foi instituído através da Lei n.º 6.448/77 de 11 de Outubro de 1977 

(CACOAL, 2016a; LIMA, 2006; OLIVEIRA, 2008). 

 

1.16.1 Estrutura administrativa da Prefeitura de Cacoal 

 

A Prefeitura Municipal de Cacoal possui uma estrutura administrativa 

subdividida com dezesseis ordenadores de despesa, que possuem status de 

secretários municipais. Esta estrutura administrativa é definida pela Lei 2.543 de 

2009 (CACOAL, 2009). O Quadro 11 apresenta nominalmente cada uma destas 

secretarias de governo. 

Quadro 11-Secretarias do município de Cacoal 

Assessoria de Comunicação Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo 

Controladoria Geral do Município Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito 

Gabinete do Prefeito Secretaria Municipal de Ação Social e Trabalho 

Procuradoria Geral do Município Secretaria Municipal de Agricultura 

Corregedoria Geral do Município Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos 

Secretaria Municipal de Administração Secretaria Municipal da Fazenda 

Secretaria Municipal de Educação Secretaria Municipal de Planejamento 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente Secretaria Municipal de Saúde 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

A gestão da informação no âmbito da Prefeitura municipal de Cacoal 

encontra-se sob responsabilidade do Departamento de Tecnologia da informação, 
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que esta inserido na estrutura organizacional da Secretaria Municipal de 

Administração (CACOAL, 2009). Contudo este divide esta responsabilidade com 

alguns tomadores de decisão que encontram-se em atuação direta no sistema e 

reportam a problemas de gestão da informação diretamente a empresa fornecedora 

dos sistemas de informação. 

 

1.16.2 Sistemas de informação adotados pela Prefeitura de Cacoal 

 

A Prefeitura Municipal de Cacoal utiliza-se de Sistema Integrado de 

Informação contratado junto a empresa BETTER TECH INFORMÁTICA E 

SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTDA ME, através da Concorrência Pública 04/2014. 

Sua implantação ocorreu durante o ano de 2014, e vem sendo utilizado desde então. 

Imagem 3-Layout do portal da transparência municipal.  

 
Fonte: (CACOAL, 2016b) 

O Sistema de Gestão Pública utilizado é integrado e possui atuação em 

todos os aspectos do orçamento público, desde a contabilidade, passando pela 

tesouraria, gestão de receitas, recursos humanos, compras e licitações, 

almoxarifado, patrimônio, protocolo e finalmente sistema de frotas. O mesmo 

também viabiliza para consulta pública, através do website oficial do município um 

portal da transparência, disponibiliza em tempo real as informações orçamentárias e 
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financeiras da Prefeitura de Cacoal. A existência deste é motivada pela Lei 

Complementar nº 131/2009, conhecida como Lei da Transparência. A Imagem 3 

apresenta o prospecto do referido portal da transparência. A disponibilização do 

portal da transparência visa atender o princípio da publicidade, um dos princípios 

norteadores da administração pública. 

O sistema apresenta-se extremamente útil às tarefas que envolvem de 

algum modo o sistema orçamentário de forma direta. Contudo a utilização do mesmo 

para a gestão dos dados relativos ao atendimento do munícipe nas secretarias de 

saúde e ação social, por exemplo, apresenta-se defasado, o que obriga a utilização 

de outros meios de controle em algumas secretarias pesquisadas. 

O sistema utilizado na pela Prefeitura Municipal de Cacoal pode ser 

classificado, com base no Quadro 3 como um sistema de apoio a decisão (STAIR; 

REYNOLDS, 2012) ou ainda como um sistema de informação estratégica (LAUDON; 

LAUDON, 1999), pois possui atuação em todas as esferas gerenciais da 

organização, partindo da utilização pelo pessoal do operacional, passando pelos 

tomadores de decisão de nível tático e alcançando os decisores de nível estratégico. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No decorrer do trabalho se pode verificar que a Prefeitura de Cacoal/RO se 

encaixa no conceito de organização indicado por Griffin e Moorhead (2015), que 

doutrinam a organização como uma entidade social dirigida por objetivos, possuindo 

processos e sistemas determinados, sendo neste sentido um ator que atua para 

melhorar o ambiente onde se encontram inserido. É neste ponto que entra a 

perspectiva funcionalista parsoniana, indicando a Prefeitura de Cacoal como fonte 

de fixação de políticas públicas de caráter geral, que corrobora com Vasconcelos e 

Motta (2002). Assim a organização em estudo acaba por ser enquadrada no 

conceito sistêmico de Bertalanffy (1972) no que apresenta as organizações como 

um sistema aberto, induzindo que a mesma troque informações com o ambiente a 

sua volta de da forma esquematizada por Katz e Kahn (1978). Neste intento ao 

localizar a organização estuda dentro das teorias de base deste trabalho, surge a 

necessidade de discutir os resultados da pesquisa, iniciando com o perfil dos 

participantes. 

 

1.17 Perfil geral dos participantes 

 

Aqui cabe apresentar o perfil dos funcionários que responderam aos 

questionários. Quanto a idade dos tomadores de decisão, esta se apresentou em 

torno de 39 anos, sendo a média das idades dos respondentes de 39,79 anos e a 

mediana 38 anos. A idade dos respondentes é uma variável que não possui alta 

dispersão nos dados, visto que o coeficiente de variação é de 27,9% e o desvio 

padrão de 11,09 anos. Contudo existe uma amplitude acentuada nos dados pois o 

respondente com a idade mais avançada possui 70 anos e o respondente com a 

menor idade possui 25 anos, o que dá uma amplitude de 45 anos. Isso é significativo 

para a pesquisa devido ao estilo de decisão que cada individuo adota. 
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Gráfico 1- Tempo de ocupação da função 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

Quanto ao tempo em que cada tomador de decisão ocupa o cargo no 

momento da pesquisa, está em torno de 24 meses, valor identificado pela mediana 

de 25 meses e a moda que apresenta 24 meses de trabalho. Porém existe uma 

dispersão acentuada nestes dados apontada pelo coeficiente de variação de 97,1%, 

sendo o desvio padrão é igual a 32 meses de trabalho. O Gráfico 1 aponta que esta 

dispersão é justificada por dois outliers. O Primeiro trata-se do tomador de decisão 

que exerce o cargo de secretário municipal de fazenda, este já ocupa o cargo a 

cerca de 180 meses ou 15 anos. O segundo trata-se do contador do município que 

está nesta posição de staf a aproximadamente sete anos e meio. 

Já ao observar o período em anos ao qual cada tomador de decisão está 

trabalhando na Prefeitura Municipal de Cacoal, este permeia os 12 anos de trabalho, 

sendo a média de 12,6 anos e a mediana de 12. Esta é uma variável que apresentou 

menos dispersão nos valores se comparada ao tempo que os funcionários ocupam 

os cargos, visto um coeficiente de variação de 68,6%, sendo que o desvio padrão 

está em 8,7 anos. 

Um aspecto interessante a ser apontado no perfil dos respondentes é que 

dois terços dos tomadores de decisão abordados na pesquisa possuem formação 

em nível superior, sendo que metade deles afirma ter cursado também algum tipo de 

pós-graduação. O Gráfico 2 detalha estas informações. Também foi levantado o 
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gênero dos tomadores de decisão, que apresenta uma predominância do gênero 

masculino com 78,8% sobre o feminino que se apresentou com apenas 21,2%. 

Importante relatar que o cenário identificado no perfil dos participantes, respalda o 

tipo de amostragem intencional utilizado pelo pesquisador, visto o elevado tempo de 

atuação dos respondentes assim como a elevada quantidade de profissionais com 

formação acadêmica. 

Gráfico 2- Formação acadêmica dos tomadores de decisão 
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Fonte: Elaborado pelo autor 

 

1.18 Características da informação valiosa 

 

Um dos objetivos desta pesquisa foi compreender quais características da 

informação valiosa eram importantes para o tomador de decisão no âmbito do 

serviço público municipal. Compreensão esta que pode ajudar as pessoas e as 

organizações a desempenharem tarefas de forma mais eficiente e eficaz (STAIR; 

REYNOLDS, 2012), corroborando com o quinto princípio da gestão pública 

brasileira, o princípio da eficiência. É possível acrescentar ainda que “o valor da 

informação para as organizações está diretamente ligado a como elas auxiliam os 

tomadores de decisão a atingir os objetivos organizacionais” (PERINI, 2009, p. 25),  

Para tanto o seguinte questionamento foi apresentado: “No momento em 

que você toma uma decisão quais destas características a informação necessita 

possuir para que tenha valor na tomada de decisão?”  

No questionário utilizou-se de uma escala de respostas do tipo likert, para 
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indicar uma escala de 1 a 5, onde “1” corresponde a “pouco valor” e “5” corresponde 

a “extremamente valiosa” na tomada de decisão. A Imagem 4 apresenta a relação 

de influencia na decisão existente entre as respostas, também apresenta a 

nomenclatura dada a cada estagio da escala de valor da característica de uma 

informação valiosa. 

Imagem 4-Escala de valor.  

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

Dos dados coletados destacam-se duas situações que serão apresentadas 

nos Gráficos 3 e 4. A primeira refere-se a quais caraterísticas se destacam em cada 

estágio de valor da informação, com ênfase para a característica que aponta para a 

a condição de que a informação de valor necessita de fontes de verificação 

(verificabilidade), sendo que esta se destaca como a mais elencada entre as de 

extremo valor. Este achado torna-se relevante sendo que a verificabilidade de uma 

informação esta diretamente ligada ao quarto principio norteador do Estado que é o 

princípio da publicidade, princípio este ratificado pelas Leis: de Responsabilidade 

fiscal; e Transparência, que obrigam os entes a publicarem suas informações na 

Internet, fazendo referencia a como e quando isso deve acontecer (CRUZ et al., 

2012; PLATT-NETO et al., 2009; PRADO; RIBEIRO; DINIZ, 2012). O Gráfico 3 ainda 

destaca as características que sobressaem em cada estágio de resposta na escala 

de valor. 

Outra característica que se sobressai ao observar o gráfico é a característica 

de “Flexibilidade” das informações que foi a mais apontada entre as que possuem 

alto valor para a tomada de decisão. Uma informação flexível é aquela que pode ser 

utilizada para diversas finalidades (STAIR; REYNOLDS, 2012). 
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Gráfico 3- Característica que se destaca por escala de valor  

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

Já no aspecto inverso de valor para a tomada de decisão o destaque vai 

para a característica de simplicidade da informação, que foi apontada por alguns dos 

tomadores de decisão com de pouco valor para a tomada de decisão, fato este que 

justifica-se ao observar que Stair e Reynolds (2012) apontam que o excesso de 

informação pode causar sobrecarga de informação para o tomador de decisão. 

Outro aspecto a ser observado na literatura é o ponto de vista de Bio (1996), que 

indica que a informação deve aparecer em um nível de pormenores adequado ao 

nível do usuário, rressaltando apenas o que for relevante. 

Gráfico 4- RM das Características da informação valiosa 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

O Gráfico 4 apresenta o ranking médio (RM) das características da 
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informação valiosa. Em um momento inicial verifica-se que 3 das 9 características da 

informação valiosa apontam um RM acima de 4,5; destacando-se com um RM de 

4,76 a característica que indica a verificabilidade das informações, o que 

complementa o entendimento anterior sobre o assunto, já apontado na discussão do 

Gráfico 3. Cabe lembrar que o RM máximo possível é 5, o que demonstra o alto 

valor desta característica para a tomada de decisão. 

Por outro lado, duas das características tiveram RM baixos. Estas 

caraterísticas são as que indicam a confiança na informação, com RM de 4,12 e a 

simplicidade da informação com RM de 3,67. Destas duas características, a 

segunda se apresenta como uma característica dispensável às informações geradas 

no ambiente do estudo, sendo esta apontada como de valor moderado e de pouco 

valor por vários tomadores de decisão, o que explica o baixo ranking médio da 

característica. 

Gráfico 5-Radar de Valor da informação valiosa 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

Para finalizar o entendimento a respeito de quais características da 

informação valiosa eram importantes para o tomador de decisão no âmbito do 

serviço público municipal, o Gráfico 5 apresenta um radar de valor para os 

tomadores de decisão. Neste é possível verificar que a maior parte dos 

respondentes apontaram como “extremamente valiosa” as características da 

informação valiosa. Por outro lado pode-se ver que poucos ou nenhum respondente 

considerou algumas das características de “pouco valor” ou com apenas “algum 
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valor” para a tomada de decisão. Este entendimento dos tomadores de decisão 

concorda com Bio (1996) ao apontar que uma informação possui valor quando a 

mesma é adequada às necessidades a que se destina, sempre considerando os 

requisitos de: forma, idade e frequência. 

 

1.19 Sistemas de informação adotados 

 

Para tentar compreender como os tomadores de decisão utilizam os 

sistemas de informação para a tomada de decisão e como estes sistemas os 

auxiliam neste processo, fornecendo relatórios que os subsidiam na coleta das 

informações para a tomada de decisão, foram feitos alguns questionamentos. O 

primeiro desta categoria refere-se ao entendimento de como os tomadores de 

decisão utilizam os sistemas de informação da prefeitura. É neste ponto que a 

pesquisa se aproxima do conceito de sistemas de informação baseados em 

computadores-SIBC, que trata-se de um conjunto de hardware, software, banco de 

dados, telecomunicações, pessoas e procedimentos que visam a coleta, a 

manipulação, o armazenamento e o processamento de dados para transforma-los 

em informações (LAUDON; LAUDON, 1999; STAIR; REYNOLDS, 2012). 

Para tal os tomadores de decisão responderam a um questionário com sete 

variáveis que tentavam medir a capacidade de uso e o conhecimento dos decisores 

quanto aos sistemas de informação. Das sete variáveis propostas duas foram 

excluídas desta análise pelo fato de não terem sido lembradas pelos respondentes, 

assim neste momento a compreensão de quais destas variáveis possuem correlação 

torna-se importante para o entendimento de como os tomadores de decisão utilizam 

os sistemas de informação. Acompanhando este raciocínio a Tabela 2 apresenta 

uma matriz com as correlações existentes. 

A análise de correlação utilizada foi do “rho” de Spearman, que realiza uma 

comparação entre duas variáveis que possuem dados ordinais, tal como as variáveis 

em análise neste momento. O teste apontou para correlações significativas entre 

algumas varáveis. Na Tabela 2 as correlações que apresentam nível de significância 

menor que 0,05 estão sinalizados com asteriscos.  
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Tabela 2- Matriz de Correlações sobre a utilização dos sistemas de informação 

 

Não utilizo o 
programa, 

apenas utilizo 
os relatórios 
impressos. 

São de fácil 
utilização. 

São uteis em 
meu dia a dia. 

Precisam de 
melhorias 
quanto a 

usabilidade. 

Necessito de 
treinamento 

para utilizar o 
sistema. 

S
p

e
a

rm
a

n
's

 r
h

o
 

Não utilizo o 
programa, apenas 
utilizo os relatórios 

impressos. 

Coeficiente de 
correlação 

1,000 -0,339 -0,339 -0,339 -0,193 

Sig. (bicaudal) .- 0,054 0,054 0,054 0,283 

São de fácil utilização. 

Coeficiente de 
correlação 

-0,339 1,000 -0,344* 0,144 0,122 

Sig. (bicaudal) 0,054 . 0,050 0,423 0,500 

São uteis em meu dia 
a dia. 

Coeficiente de 
correlação 

-0,339 -0,344* 1,000 0,144 -0,474** 

Sig. (bicaudal) 0,054 0,050 . 0,423 0,005 

Precisam de melhorias 
quanto a usabilidade. 

Coeficiente de 
correlação 

-0,339 0,144 0,144 1,000 0,568** 

Sig. (bicaudal) 0,054 0,423 0,423 . 0,001 

Necessito de 
treinamento para 
utilizar o sistema. 

Coeficiente de 
correlação 

-0,193 0,122 -0,474** 0,568** 1,000 

Sig. (bicaudal) 0,283 0,500 0,005 0,001 . 
*. A correlação é significativa ao nível de 0.05 (bicaudal). 
**. A correlação é significativa ao nível de 0.01 (bicaudal). 

Fonte: Elaborado pelo autor 

A primeira analise aqui aponta para a correlação inversa existente entre a 

variável que indica que os sistemas de informação utilizados pelos tomadores de 

decisão são de fácil utilização e a variável que mede a utilidade do sistema de 

informação para o dia a dia do profissional. Esta correlação apesar de apresentar 

uma significância estatística, apresentou um “rho” de -0,344, o que pode ser 

considerado baixo e desta forma não representar uma forte relação inversa entre 

estas variáveis. 

A segunda análise refere-se a correlação inversa existente entre a variável 

que mede a utilidade do sistema de informação para o dia a dia do tomador de 

decisão e a necessidade de treinamento para a utilização do sistema de informação 

apontada pelos profissionais. Cabe apontar que existe uma significância de 0,005 

para esta correlação e que o valor do “rho” é de -0,474, o que já pode explicar a 

relação inversa existente entre estas variáveis. Essa correlação pode ser explicada 

devido ao fato de que os tomadores de decisão que consideram o sistema útil as 

suas funções diárias, já dominarem a utilização dos sistemas de informação. Este 

correlação também pode ser explicada por Gomes e Gomes (2014) pelo fato dos 

sistemas de apoio a decisão serem flexíveis e adaptáveis a mudanças do meio 

ambiente, e se caracterizarem por serem utilizados frequentemente por profissionais 

que não possuem experiência em computação e métodos analíticos. 

A terceira análise a ser apontada, refere-se a correlação entre a 
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necessidade de treinamento nos sistemas de informação, apontada pelos tomadores 

de decisão e a necessidade de melhorias quanto a usabilidade dos sistemas. Esta é 

uma correlação direta que possui uma significância de 0,001, que pode ser 

considerada muito relevante. O valor do “rho” é de 0,568, o que é considerado 

moderado, mas ajuda a explicar o fato de que os usuários que não possuem 

familiaridade com os sistemas apontarem que o mesmo necessita de melhorias, o 

que concorda com a visão de Gomes e Gomes (2014), de que os sistemas de 

informação são frequentemente utilizados por profissionais que não possuem 

experiência em computação. 

Gráfico 6-Utilização dos Sistemas de informação 

45,5%

45,5%

42,4%

21,2%

12,1%

São de fácil utilização.

Precisam de melhorias quanto a usabilidade.

São uteis em meu dia a dia.

Necessito de treinamento para utilizar o sistema.

Não utilizo o programa, apenas utilizo os relatórios…

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

O Gráfico 6 apresenta a proporção de respostas por variável apresentada. 

Uma relação possível de ser verificada é que todos os tomadores de decisão que 

apontaram que não utilizam o sistema de informação e apenas recebem os 

relatórios impressos para análise, ocupam cargos de secretários municipais. Este 

fato pode ser justificado devido a agenda politica que cada um exerce durante os 

seus afazeres diários, o que lhes ocupa boa parte do tempo de trabalho, forçando 

que estes adotem posturas de gerenciamento de informações baseada no 

planejamento e no contexto “político, ético, social e legal” da gestão da informação, 

como apontado por Marchiori (2002). 

Um ponto a ser abordado no Gráfico 6 é que quase metade dos 

respondentes considera o fato dos sistemas serem úteis para o dia a dia de trabalho. 

Também foi apontado com alta frequência a facilidade de utilização dos sistemas de 

informação da prefeitura, contudo muitos tomadores de decisão consideram existir 
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necessidade de melhorias de usabilidade nestes sistemas de informação. 

Outros dois questionamentos feitos para entender como os tomadores de 

decisão utilizam os sistemas de informações, estão retratados no Gráfico 7. Nele 

pode-se perceber que a grande maioria dos tomadores de decisão (87,9%), são 

informados sobre novas funcionalidades disponibilizadas para o atendimento das 

necessidades do âmbito profissional. Pode-se observar que 66,7% dos tomadores 

de decisão são treinados quanto as novas aplicações do sistema de informação. 

Gráfico 7-Treinamento e novas funcionalidades 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

Uma análise de correlação de Spearman foi realizada envolvendo as 

variáveis analisadas na Tabela 2 e as variáveis apontadas no gráfico 7, e esta 

sugere um resultado bem interessante entre a variável que mede a necessidade de 

treinamento para a utilização dos sistemas e a comunicação dos gestores da 

informação quanto a implementação de novas funcionalidades. A Tabela 3 aponta 

esta relação com uma significância menor que 0,01 e um valor de “rho” de 

Spearman de 0,716. Este valor apresenta uma correlação bastante significativa 

entre as variáveis e auxilia o entendimento de que aqueles tomadores de decisão 

que sabem da existência de novas funcionalidades no sistema de informação 

necessitam de treinamento para a utilização da funcionalidade. 

Toda esta discussão só fortalece o conceito de que os sistemas de 

informação “agregam os fatores humanos e organizacionais à tecnologia de 

informação [...], que são responsáveis pela captura, armazenamento, transmissão e 

manipulação de informação” (DE OLIVEIRA; FALEIROS; DINIZ, 2015, p. 25). 
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Tabela 3-Matriz de Correlações de Treinamento e novas funcionalidades 

 
Informado de Nova 

Funcionalidade 
Treinado em Novas 

Funcionalidades 

S
p

e
a

rm
a

n
's

 r
h

o
 

Não utilizo o programa, 
apenas utilizo os relatórios 

impressos. 

Coeficiente de correlação -0,138 -0,263 

Sig. (bicaudal) 0,444 0,140 

São de fácil utilização. 
Coeficiente de correlação 0,407* -0,129 

Sig. (bicaudal) 0,019 0,474 

São uteis em meu dia a dia. 
Coeficiente de correlação -0,339 0,387* 

Sig. (bicaudal) 0,054 0,026 

Precisam de melhorias quanto 
a usabilidade. 

Coeficiente de correlação 0,407* 0,258 

Sig. (bicaudal) 0,019 0,147 

Necessito de treinamento para 
utilizar o sistema. 

Coeficiente de correlação 0,716** 0,105 

Sig. (bicaudal) 0,000 0,562 

Informado de Nova 
Funcionalidade 

Coeficiente de correlação 1,000 -0,263 

Sig. (bicaudal)  0,140 

Treinado em Novas 
Funcionalidades 

Coeficiente de correlação -0,263 1,000 

Sig. (bicaudal) 0,140  
*. A correlação é significativa ao nível de 0.05 (bicaudal). 
**. A correlação é significativa ao nível de 0.01 (bicaudal). 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

1.20 Quanto aos relatórios utilizados. 

 

Para compreender se a coleta de dados para a tomada de decisão atende 

as necessidades dos tomadores de decisão foi questionado aos mesmos se os 

sistemas de informação disponíveis para uso atendiam às suas necessidades. Para 

tal responderam em uma escala de 1 a 5, sendo “1” para “Insuficiente(s)”, e “5” para 

“Atende(m) plenamente” minha necessidade. Das respostas apontadas pelos 

tomadores de decisão foi apurado o ranking médio, que esta apresentado no Gráfico 

8.  

Este entendimento vem ao encontro da literatura estudada, pois esta indica 

que os sistemas de informação são formados por três componentes principais: 

entrada, processamento e saída. Os dados são introduzidos, processados, e saem 

como informações. Uma parte da saída pode ser usada para avaliar e melhorar o 

estágio de entrada (BIO, 1996; LAUDON; LAUDON, 1999; ROSINI; PALMISANO, 

2014; STAIR; REYNOLDS, 2012). Assim os relatórios, foco desta análise se 

enquadram exatamente no contexto das exportações apontadas por Katz e Kahn 

(1978) em seu esquema conceitual. 

O destaque aqui fica por conta das respostas relativas aos relatórios de 

forma geral, pois pode-se verificar que o ranking médio apurado para as respostas 
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apesar de não ultrapassar o índice de 4,2; os valores estão próximos do escore 4, 

que pode ser considerado como um índice bom.  

Gráfico 8-Quanto aos relatórios - RM 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

Cabe apontar que nenhum dos quesitos avaliados teve pontuação indicando 

os escores 1 ou 2. O apontamento negativo deste questionamento refere-se a 

qualidade das informações contidas nos relatórios, sendo este o ponto que se 

destaca com o menor ranking médio, que é de apenas 3,76. Neste sentido 

conveniente lembrar que o valor de uma informação está ligado a como estas 

auxiliam os decisores alcançar objetivos organizacionais, tanto que quando estas 

atingem um grau de relevância, clareza e precisão, podem ser consideradas 

informações de qualidade (PERINI, 2009, p. 25). Este fato pode diminuir a valoração 

das informações presentes nos relatórios da Prefeitura de Cacoal/RO. 

O Gráfico 9 avalia a apresentação dos relatórios do sistema de informação. 

Este apresenta os resultados em uma escala de 1 a 5, sendo “1” para “muito 

ruim(ns)”, e “5” para “muito bom(ns)”. Cabe apontar que 97% dos tomadores de 

decisão apontaram em seus questionários os escores 3, 4 ou 5. Também é 

importante destacar que os por este motivo os rankings médios ficaram próximos de 

4, oque é positivo, visto que este seria um escore que apresenta que os relatórios 

tem boa qualidade. Tanto que no Gráfico 10 pode ser observado que o 
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direcionamento das respostas aponta para a escolha do score 4, que no gráfico esta 

representada pela palavra “Bom”. 

Gráfico 9-Apresentação dos relatórios - RM 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Contudo vários aspectos negativos podem ser apontados nesta análise. Um 

destes é o fato de poucos tomadores de decisão terem apontado a forma de 

apresentação, os gráficos e os próprios relatórios de forma geral como muito bons. 

O Gráfico 10 auxilia nesta visualização, onde observa-se que apenas 16,2% das 

respostas apontaram para esta resposta. Outro aspecto negativo diz respeito aos 

gráficos presentes nos relatórios, tendo este se sobressaído no escore 3 (suficiente), 

e também ter sido lembrado no escore 2, representado pelo termo “ruim”. 

Gráfico 10-Radar de qualidade dos relatórios 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Uma avaliação geral sobre os relatórios aponta para uma necessidade de 

melhora dos mesmos, assim como uma revisão dos aspectos tecnológicos da 

gestão da informação apontados por Marchiori (2002), mais precisamente nos 

aspectos de aplicações da tecnologia da informação e de gestão dos sistemas 

computacionais. 

 

1.21 Quanto às informações 

 

O Ultimo aspecto a ser analisado através das respostas apontadas pelo 

survey apontam para as informações que são disponibilizadas pelos sistemas de 

informação. Este questionamento tenta medir se as informações auxiliam os 

tomadores de decisão no processo de tomada decisões estruturadas e não 

estruturadas. Para tal os mesmos indicaram em uma escala de 1 a 5, sendo “1” para 

“muito pouco”, e “5” para “plenamente”. Esta medição contempla o que McGee e 

Prusak (1994), indicam quando tratam da capacidade das organizações em adquirir, 

tratar e utilizar a informação de forma eficaz, pois segundo os autores este é um 

grande diferencial entre as organizações concorrentes.  

Gráfico 11-Tomada de decisão 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

O Gráfico 11 aponta para uma supremacia de respostas que indicam que as 

informações dos sistemas são mais que suficientes para prever problemas futuros. 

Outro ponto importante refere-se a superioridade de respostas que indicam que as 

informações extraídas dos sistemas de informação auxiliam plenamente na 
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identificação de problemas operacionais. 

Aqui se encaixa a informação de que alguns aspectos apontados neste 

questionamento podem indicar um problema de gestão da informação no âmbito da 

prefeitura em análise. O fato principal apontado como de preocupação trata-se do 

subsídio que as informações deveriam dar para os gestores tomarem decisões não-

estruturadas, e pelo que foi apresentado, estas não estão o fazendo. Tanto que no 

Gráfico 12 o ranking médio desta questão apresenta um valor de 3,55. Este valor 

pode ser considerado baixo se comparado aos demais RM apresentados no gráfico, 

além de ser o menor RM apresentado em todas as análises apontadas neste 

trabalho. 

Este problema vem de encontro ao que tratam Stair e Reynolds (2012) a 

respeito dos sistemas de apoio à decisão, pois este tipo de sistema é utilizado 

quando o problema é complexo e as informações necessárias para determinar qual 

a ação é apropriada são difíceis de se obter e utilizar. Neste caso deve-se 

reconhecer que os diferentes estilos gerenciais e os tipos de decisão a serem 

adotadas exigem diferentes sistemas de apoio a decisão. 

Gráfico 12-Quanto ao auxilio na tomada de decisão - RM 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

O que se percebe é que os sistemas de informação apoiam as decisões 

operacionais da prefeitura, contudo não fornecem apoio estratégico aos decisores. 
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Fato que deveria ser amplamente explorado pelos respondentes visto o caráter de 

alta patente dos envolvidos na pesquisa, sendo que todos os respondentes possuem 

papel estratégico ou tático na organização em estudo.  

 

1.22 Análise das entrevistas 

 

Para compreender como os gestores que atuam como tomadores de 

decisão na Prefeitura Municipal de Cacoal se utilizam de informações para a tomada 

de decisão, foram entrevistados dez secretários municipais. Tais secretários foram 

escolhidos de forma aleatória e por conveniência, sendo que estes estavam 

acessíveis para entrevista durante o mês de Agosto de 2016. Os secretários 

responderam de forma verbal a uma série de questionamentos elencadas pelo 

pesquisador. A entrevista seguiu uma pauta previamente elaborada (APENDICE C) 

e teve duração média de 10 minutos para cada entrevista. 

Já no primeiro questionamento foi possível compreender quais secretários 

se utilizam de sistemas computacionais e quais apenas coletam informações de 

relatórios previamente elaborados por seus auxiliares. Neste aspecto uma 

separação ficou clara, as secretarias que atendem aos munícipes com o 

fornecimento de serviços públicos, não possuem aparato tecnológico e sistema de 

informação que controle os atendimentos realizados. Incluem-se nesta lista as 

secretarias de Agricultura, Obras, Meio Ambiente, Educação e Saúde.  

Um exemplo desta falta de controle de informações ocorre na secretaria de 

agricultura, onde o secretário da pasta apresentou de forma entusiasmada as fichas 

de atendimento aos produtores rurais, todas preenchidas de forma manuscrita e 

armazenadas em pastas catálogo. Por outro lado os titulares das secretarias que se 

encontram no centro da engrenagem da máquina pública, sempre deixam claro que 

se baseiam em informações oriundas de relatórios extraídos dos sistemas de 

informações que são utilizados pela prefeitura. Aqui estão as secretarias de 

Administração, Planejamento e Fazenda. 

Quando questionados sobre quais informações eram utilizadas para a 

tomada de decisão, variadas foram as respostas obtidas. A que mais ocorreu tinha 
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tom político e apresentava o munícipe como a maior fonte de informações dos 

secretários. Fato que pode ser constatado em várias secretarias, visto o alto fluxo de 

populares que adentravam aos gabinetes dos secretários em busca de atendimentos 

de caráteres variados. Contudo foi possível compreender que todos os secretários 

se utilizam de algum tipo de informação oriunda dos sistemas de informação da 

prefeitura. Neste sentido a maior parte dos entrevistados, 80%, deixou transparecer 

em suas respostas que consulta informações orçamentárias e saldos em estoque no 

almoxarifado da prefeitura, tais como combustíveis e materiais de escritório. 

Os tomadores de decisão apontaram que em suas secretarias a érea técnica 

destas faz uso de controles de informações que não advém dos sistemas de 

informação em funcionamento na prefeitura, sendo que em todos os casos os 

controles partem de planilhas eletrônicas. Apenas em três secretarias esta prática 

não foi identificada, sendo estas as secretarias de Gabinete, Planejamento e 

Fazenda. Este aparenta ser outro aspecto relevante que indica problemas na gestão 

das informações da Prefeitura Municipal de Cacoal. Este problema ataca de forma 

direta o aspecto de gerenciamento da informação (vide Quadro 6) no tocante ao 

planejamento, visto as ausências de: identificação das necessidades de informação; 

estudo do impacto da informação no desempenho da organização; mapeamento e 

integração das unidades, pessoas e fluxos de informação na organização. Outra 

deficiência encontrada se refere a gerência da informação e sistemas de controle, 

onde faltou aos gestor da informação: compreender o processo de tomada de 

decisão; onde ocorrem coleta e análise de dados; gerir documentos; identificar 

informações importantes para controle gerencial e análise do negócio. 

Importante apontar que todos compreendem que as informações 

necessárias para a tomada de decisão estratégica, deve partir da análise do 

orçamento disponível em sua secretaria. Alguns alegaram que apenas administram 

orçamento de folha de pagamento, caso da secretaria de indústria e comércio, 

outros possuem orçamento para investimentos e custeio do aparato público, caso da 

secretaria de educação. 

As entrevistas mediram a forma como as decisões são tomadas na 

prefeitura de Cacoal. O que se viu, foi uma supremacia de decisões do tipo 

incremental de Lindblom (1959), sendo que inexistem processos de decisões 

estruturadas, a característica de implementação de tentativa e erro na correção das 
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decisões adotadas ocorre constantemente. A fala do secretário de obras ilustra este 

fato: “De computadores agente não tem informação nenhuma, porque, agente tem 

informação direta com o cidadão que precisa do serviço de pouco a pouco”. 

Compreende-se assim que inexiste um processo de gerenciamento destas 

informação, pois são coletadas pessoalmente pelos tomadores de decisão ou seus 

auxiliares, e sem um planejamento prévio e uma análise mais criteriosa a decisão é 

tomada. Outro trecho das entrevistas que apoia este tipo de tomada de decisão é o 

apresentado pelo secretário de agricultura “Eu tomo a decisão por semana, porque 

no órgão público é manjado que você começa um trabalho e não termina, então eu 

faço por semana para poder iniciar e concluir dentro da semana”. Este processo 

também ocorre nas demais secretarias que prestam serviços públicos, tais como as 

secretarias de Obras e Meio Ambiente. Tanto que o secretário de meio ambiente 

relata que “não utilizo o sistema da prefeitura no meu trabalho diário. Busco a 

informação junto a população.” 

Este processo de tomada de decisão também pode ser enquadrado como 

um processo político de tomada de decisão, tal qual o descrito por March e Cyert 

(1963) no Quadro 8. Neste tipo de tomada de decisão os objetivos individuais ou da 

pasta governamental ao qual respondem os secretários, tendem a se sobressair em 

relação aos objetivos organizacionais da prefeitura. Isso se torna um problema em 

se tratando de organizações públicas, caso da organização em estudo, pois pode 

ferir os princípios norteadores do estado: legalidade, impessoalidade, moralidade e 

publicidade e eficiência. 

Por outro lado também se encontrou tomada de decisão do tipo estratégica, 

tal qual apontado por Mintzberg, Raisinghani e Théorêt (1976) (vide Quadro 8). 

Neste tipo de tomada de decisão, os problemas são não estruturados, e não existe 

um conjunto predeterminado de respostas ordenadas e explícitas, exatamente como 

ocorre na secretaria de planejamento, onde o secretário da pasta deve entre outros 

afazeres projetor os gastos orçamentários dos anos que virão. Outro ponto que se 

utiliza da tomada de decisão do tipo estratégica advém da secretaria de fazenda, 

onde o secretário da pasta adota decisões importantes, baseado em recursos 

empenhados, ou de precedentes estabelecidos. 

Uma das variáveis que pode ser mensurada nas entrevistas diz respeito a 

utilização da tecnologia da informação nos processos internos da secretaria 
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municipal. Das secretarias visitadas em 60% a tecnologia da informações é utilizada 

apenas de forma essencial, ou seja, a mesma somente é empregada para a 

emissão de relatórios básicos e consultas a internet. O que apresenta uma 

ingerência dos aspectos tecnológicos da gestão da informação no que tange a 

aplicações da tecnologia da informação na organização (vide Quadro 7). Duas 

passagens da entrevista com o secretário de saúde podem ilustrar este problema. 

Na primeira ele argumenta: “É bem fraco a informatização da secretaria de saúde, a 

parte administrativa funciona bem, o setor de compras e as coordenações, o que 

não se consegue implantar de forma que se espera é a ponta”.  Já na segunda ele 

admite que outras fontes de informação lhe auxiliam na tomada de decisão. “Eu 

utilizo os programas do ministério da saúde, pois não temos implantado o sistema na 

porta de entrada, mas o fim acaba sendo inserido para prestar contas ao ministério 

da saúde, daí eu tenho os relatórios”. 

Por outro lado 20% dos secretários apontaram a massiva utilização de 

tecnologias da informação em seus processos, caso das secretarias de fazenda e 

planejamento, que utilizam respectivamente sistemas de arrecadação e previsão 

orçamentária, que empregam tecnologias da informação e comunicação de ponta, 

tais como Inteligência Artificial e Bussines Inteligence. Além disto, atividades das 

áreas técnicas destas secretarias se utilizam de outras tecnologias da informação e 

comunicação consideradas emergentes, tais como realidade aumentada e data 

mining e desenho assistido de computador (CAD). 

O ultimo aspecto a ser compreendido com a entrevista dizia respeito ao 

entendimento que os secretários municipais tinham do que era uma informação de 

qualidade. Todos apontaram que a informação precisa ter qualidade para ser útil 

para a tomada de decisão, sendo que 70% apontou que para ter qualidade a 

informação necessita ser precisa. Um destaque destas respostas fica por conta dos 

secretário de saúde, obras e gabinete que apontaram que a informação de 

qualidade precisa ser apresentada no tempo certo, fato relevante para ambos pois 

tratam de interesses diretos dos munícipes e necessitam das informações dentro de 

prazos hábeis para a tomada de decisão. Teve ainda um secretário que apontou 

uma informação para ter qualidade necessita ser confiável. 
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1.23 Problemas de gestão da informação 

 

Aqui os problemas de gestão da informação identificados na pesquisa foram 

mensurados e estão dispostos no Quadro 12, onde se pode verificar que os mesmos 

estão divididos em problemas de aspectos gerenciais e tecnológicos. Foram 

encontrados problemas no que tange os aspectos gerenciais de planejamento, 

comunicação, gerencia de informação e sistemas de controle; contexto político, 

ético, social e legal. Já no aspecto que permeia a tecnologia os problemas 

identificados foram relativos a sistemas computacionais e aplicações da tecnologia da 

informação. 

Quadro 12-Problemas de gestão da informação identificados 

 
Recurso, Conhecimento ou Habilidade Onde o problema foi identificado 

A
s

p
e

c
to

s
 G

e
re

n
c

ia
is

 Planejamento 

• Ausência de subsídio para tomada de 
decisão estruturada.  

• Coleta de informações oriundas de outras 
fontes que não os sistemas de 
informação. 

Comunicação 
• Falta de treinamento para utilização dos 

sistemas de informação. 

Gerência da informação e sistemas de 
controle 

• Coleta de informações oriundas de outras 
fontes que não os sistemas de 
informação. 

• Ausência da gestão de documentos. 

Contexto político, ético, social e legal 
• Quando adotado estilo de tomada de 

decisão de forma política. 

A
s

p
e

c
to

s
 T

e
c

n
o

ló
g

ic
o

s
 

Sistemas computacionais: hardware e 
software 

• Da identificação de problemas em 
Relatórios. 

• Tecnologia da informação é utilizada de 
forma trivial. 

• Coleta de informações oriundas de outras 
fontes que não os sistemas de 
informação. 

Aplicações da tecnologia da informação 

• Da identificação de problemas em 
Relatórios. 

• Tecnologia da informação é utilizada de 
forma trivial. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Os problemas de gestão da informação apontados neste estudo e 

mensurados no Quadro 12, apontam para uma baixa qualidade da gestão da 

informação, o que não corresponde aos preceitos de Marchiori (2002), quando este 

aponta que a exigência de um composto gerencial acumula-se à utilização de 

tecnologias e a importância de se oferecer informações com valor agregado. Tanto 

que para Davenport (1998), o gestor do processo pode atuar reforçando a 
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cooperação necessária entre os vários setores da organização. O que não vem 

ocorrendo na organização estudada. Este aspecto vem ao encontro do que McGee e 

Prusak (1994) pregam sobre as empresas adotarem politicas periféricas de 

gerenciamento da informação, pois estas acabam por fracassar no mercado.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Desde a teoria funcionalista parsoniana as organizações são consideradas 

atores sociais que se encontram inseridos em um sistema, no qual as Organizações 

Governamentais são responsáveis pela fixação de políticas públicas de caráter geral 

através da imposição de metas e objetivos e da fixação de normas e regras em 

busca da cooperação entre os demais atores sociais dispostos em seu ambiente. 

Neste sentido pode-se identificar que a organização estudada interage de 

forma continua com o ambiente em que se encontra, e que este ambiente lhe supre 

de informações que advém de sistemas de informação computacionais e também 

dos próprios munícipes quando estes o fazem de forma voluntária, ao relatar seus 

problemas e necessidades para os receptores destas informações. 

Os sistemas de informação baseados em computadores presentes na 

Prefeitura Municipal de Cacoal podem ser classificados como sistemas de apoio a 

decisão, contudo os mesmos não são amplamente explorados pelos tomadores de 

decisão, além de apresentar problemas no tocante a gestão da informação visto a 

dificuldade de implantação de uma cultura de utilização do sistema nas secretarias 

de apoio ao munícipe, casos das secretarias de saúde, agricultura e educação. 

Do ponto de vista dos tomadores de decisão da organização estudada, três 

foram os estilos de tomada de decisão identificados. Destes, dois se apresentaram 

com maior frequência, o estilo incremental é o encontrado com maior constância na 

organização, podendo o mesmo ser identificado na maioria dos tomadores de 

decisão entrevistados. Outro estilo de decisão bastante utilizado na prefeitura é o 

politico, neste estilo objetivos individuais ou departamentais sobressaem sobre os 

objetivos organizacionais. Esta alta ocorrência do estilo de decisão político se deve 

ao próprio ambiente existente na organização, visto se tratar de uma Organização 

Governamental. O terceiro estilo de decisão encontrado na prefeitura é o 

estratégico, que é adotado basicamente por duas secretarias, a de fazenda e a de 

planejamento, que juntas são as secretarias que projetam os objetivos 

organizacionais a médio e longo prazo. 

Cabe apontar que apesar de vários problemas de gestão da informação 

terem sido encontrados durante a pesquisa, o Quadro 11 apresenta estes 
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problemas. As melhores práticas de gestão da informação podem influenciar na 

tomada de decisão de forma mais pertinente e precisa, basta verificar que os 

tomadores de decisão que se utilizam de relatórios melhor estruturados e tecnologia 

da informação de ponta adotam postura de tomada de decisão mais pertinente aos 

princípios que regem a administração pública brasileira que são: legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 

É importante a alegação de que muito já foi melhorado em termos de 

tomada de decisão no âmbito da gestão pública municipal, bastando observar que 

grande parte dos decisores identificaram como principal característica da informação 

valiosa a verificabilidade da informação, característica esta ligada aos princípio da 

legalidade e publicidade. Outro aspecto bastante relevante diz respeito a formação 

acadêmica dos ocupantes de cargos de alta patente na administração pública, 

sendo estes em sua maioria portadores de diploma de ensino superior, o que acaba 

por qualificar a tomada de decisão adotada. Também pode-se evidenciar que este 

estudo pode ser um norteador na formação de políticas públicas para a gestão da 

informação no âmbito municipal. 

Contudo existem algumas limitações deste estudo que não devem passar 

despercebidas. Uma delas é o pouco tempo de acompanhamento das atividades 

dos tomadores de decisão, visto a rotatividade de profissionais nos cargos de 

secretário. Outro aspecto de fragilidade existente diz respeito ao porte da 

organização estudada e ao ambiente político que a circunda, fato que pode 

inviabilizar a generalização dos resultados deste estudo.  

Como recomendação para as pesquisas vindouras indicaria um 

aprofundamento no contexto da gestão da informação no âmbito da gestão publica 

municipal em municípios de maior porte, ou ainda em órgãos da administração direta 

que possuam maior abrangência geográfica, sendo neste sentido mais complexo e 

consequentemente com mais variáveis a serem exploradas. 
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APÊNDICE A-SURVEY 

Esta pesquisa se aplica aos tomadores de decisão que ocupem cargos de 

confiança e que atuam em posições que implicam a necessidade de tomar decisões. Caso 

Você não se enquadre neste perfil favor desconsiderar este questionário. 

1. Perfil dos participantes 

1.1. Sexo:  Masc.(   ) Fem. (   )       1.2. Idade:___________ 

1.3. Função ou Cargo Atual que exerce:  __________________________________ 

1.4. Quanto tempo de atuação na sua função atual (em meses)?     ________ 

1.5. E a quanto tempo você trabalha na Prefeitura (em anos completos)?   ________ 

1.7. Escolaridade (ciclo de estudo completo) 

Fundamental: (   ) 

Médio:  (   ) 

Superior:    (   ) Curso:______________________________________ 

Pós-Grad.:   (   ) Curso:______________________________________ 

Mestrado:    (   ) Área de concentração: _________________________ 

Doutorado:   (   ) Área de concentração: _________________________ 

 

2. Os Itens abaixo são características de uma informação valiosa. Sendo assim no 

momento em que você toma uma decisão quais destas características a informação 

necessita possuir para que tenha valor na tomada de decisão? 

Responda numa escala de 1 a 5, onde “1” corresponde a “pouco valor” e “5” corresponde a 

“extremamente importante” na tomada de decisão. 

Característica Descrição 1 2 3 4 5 

Precisa  A informação não contem erros.       

Completa  
A informação completa contém todos os fatos 
importantes.  

     

Econômica  
Deve-se considerar o custo da produção versus a 
importância da informação.  

     

Flexível  
A informação flexível pode ser utilizada para diversas 
finalidades.  

     

Confiável  A informação confiável depende da fonte de informação.       

Relevante  
A informação relevante é importante para o tomador de 
decisões.  

     

Simples  
A informação em excesso pode causar sobrecarga de 
informação.  

     

Em tempo  A informação em tempo é enviada quando necessário.       

Verificável  A informação pode ser checada com várias fontes.       

 

3. Quanto aos programas de computador que fornecem informação para a tomada de 

decisão responda. Assinale a quantidade que achar necessário. 

(   ) Não utilizo o programa, apenas utilizo os relatórios impressos. 
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(   ) São de fácil utilização. 

(   ) São intuitivos. 

(   ) Utilizo mas tenho dificuldades. 

(   ) São uteis em meu dia a dia. 

(   ) Precisam de melhorias quanto a usabilidade 

(   ) Necessito de treinamento para utilizar o sistema. 

 

4. Você é informado quando uma nova funcionalidade é disponibilizada para o seu setor? 

a) SIM   b) NÃO 

 

5. Você é treinado quando uma nova aplicação é disponibilizada no seu setor? 

a) SIM   b) NÃO 

 

6. Quanto aos relatórios que o sistema computacional fornece, responda numa escala de 

1 a 5, sendo “1” para “Insuficiente(s)”, e “5” para “Atende(m) plenamente” minha 

necessidade. 

Descrição 1 2 3 4 5 

Possuem informações que me auxiliam a tomar a decisão      

A quantidade de informações do relatório é:      

A qualidade da informação é:      

Os relatórios fornecidos são:      

 

7. Para as questões abaixo, responda em uma escala de 1 a 5, sendo “1” para “muito 

ruim(ns)”, e “5” para “muito bom(ns)”. 

Descrição 1 2 3 4 5 

A forma de apresentação dos relatórios é:      

Os gráficos apresentados nos relatórios são:      

De modo geral os relatórios são:      

 

8. Para as questões abaixo, responda em uma escala de 1 a 5, sendo “1” para “muito 

pouco”, e “5” para “plenamente”. 

 

As informações que me são disponibilizadas pelos sistemas de informação me auxiliam 

a: 

Descrição 1 2 3 4 5 

Tomar decisões do dia a dia (estruturadas);      

Tomar decisões mais complexas (não estruturadas);      

Identificar problemas operacionais      

Prever problemas futuros      
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APÊNDICE B-TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Você está sendo convidado (a) a participar, como voluntário (a), da pesquisa “A 

GESTÃO DA INFORMAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL: O Caso do Município de 

Cacoal/RO”. 

Caso concorde em participar, favor assinar ao final do documento. Sua participação 

não é obrigatória e, a qualquer momento, poderá desistir e retirar seu consentimento. Sua 

recusa não trará nenhum prejuízo à sua relação com o pesquisador (a) ou com a instituição. 

Você receberá uma cópia deste termo onde consta o telefone e endereço do pesquisador 

(a) principal, podendo tirar dúvidas do projeto e de sua participação.  

NOME DA PESQUISA: A GESTÃO DA INFORMAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO 

MUNICIPAL: O Caso do Município de Cacoal/RO. 

PESQUISADORA RESPONSÁVEL: Maximiliano Barroso Bonfá 

ENDEREÇO: Av. Tiradentes, 531 

TELEFONE: (69) 98466-7510 

PESQUISADOR ORIENTADOR: Profa. Dra  Rosália Maria Passos da Silva. 

OBJETIVOS: Avaliar a contribuição da gestão da informação para o tomador de decisão no 

âmbito da administração pública municipal de Cacoal. Identificar as fontes de informação 

presentes na prefeitura de Cacoal. Descrever os sistemas de informação existentes na 

prefeitura em estudo. Demonstrar os processos de tomada de decisão existentes na 

prefeitura de Cacoal. Analisar a contribuição da gestão da informação no âmbito da 

administração pública de Cacoal. 

PROCEDIMENTOS DO ESTUDO: Se concordar em participar da pesquisa será realizado 

pelo pesquisador uma entrevista ou a aplicação de um questionário. 

RISCOS E DESCONFORTOS: A pesquisa não apresentará risco algum para o pesquisado, 

e o desconforto é apenas a demanda de tempo necessário a realização do procedimento de 

estudo. 

BENEFÍCIOS: Melhora no processo de tomada de decisão no âmbito da Prefeitura 

Municipal de Cacoal 

CONFIDENCIALIDADE DA PESQUISA: Não serão citados na pesquisa os nomes de 

pessoas envolvidas. 

 

___________________________________ ___________________________________ 

Assinatura do Pesquisado Assinatura do Pesquisador responsável 

 

Cacoal, __ de ________________ de 2016 
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APÊNDICE C-ROTEIRO DE ENTREVISTA 
 

Foco da entrevista é entender como os gestores se utilizam das informações para a 

tomada de decisão no âmbito da Prefeitura Municipal de Cacoal 

• Descreva de forma sucinta quais são as suas atribuições, e como os sistemas 

de informações computacionais te auxiliam na execução de suas tarefas. 

• Quais informações você utiliza para realizar a tomada de decisão?  

• Utiliza relatórios fornecidos pelos sistemas da prefeitura? Como obtém estes 

relatórios? 

• Descreva a maneira como realiza a tomada de decisão baseada nas 

informações colhidas. 

• Acredita que uma informação de qualidade é importante para a tomada de 

decisão? 

 

 


