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Resumo

Informação para negócios é um dos fatores fundamentais para o 
desenvolvimento gerencial e tecnológico de setores industriais. Este estudo 
investiga as necessidades de informação de empresas do setor moveleiro. O 
foco desse estudo foram 168 empresas moveleiras no Estado de Minas Gerais. 
Investiga ainda os tipos de informação e as fontes que são utilizadas para a 
satisfação de necessidades informacionais dessas empresas, e o potencial que 
a Internet possui para a disponibilização das informações que lhes possam ser 
úteis. Propõe também, algumas sugestões para o desenvolvimento de um 
sistema de informação via web, para servir de auxílio às empresas do setor.



Abstract

Business Information is one of the fundamental factors for technological and 
managerial development of industrial sectors. This study investigated the 
information needs of companies in the furniture sector. The focus of the study 
were 168 companies in the state of Minas Gerais, Brazil. The study explored 
the types of information and information sources used and the potential of the 
Internet to provide access to the information needed by the companies 
researched. Finally the study makes suggestions for the development of an 
information system, via web, to assist these companies.



1 - INTRODUÇÃO

O mundo consagra-se hoje pela competição, e as organizações que não se 

modernizarem e não se mantiverem sintonizadas com as informações, em 

todos os aspectos, estarão em condições desvantajosas. Investir em tecnologia 

e informação passa, então, a ser uma questão de sobrevivência. Os avanços 

da tecnologia da informação e das redes de comunicação, a diminuição 

progressiva dos preços de equipamentos e acessórios, e a implantação dos 

recursos de hipermídia, possibilitam o oferecimento de comunicação e 

informação em abundância e qualidade. A tecnologia é hoje, portanto, um fator 

facilitador, na obtenção de informações (AZEVEDO, 1995).

Qualquer segmento do setor produtivo tem maior probabilidade de alcançar 

níveis de qualidade requeridos pelo processo de competitividade já 

estabelecidos no Brasil, se fundamentado em informações confiáveis, precisas 

e com valor agregado. Para isto, essas informações precisam estar 

corretamente organizadas e disponíveis aos empresários. Entretanto, as fontes 

e produtos de informação para negócio no Brasil, encontram-se num patamar 

ainda rudimentar, seja de forma escrita através de publicações, periódicos e 

etc., ou ainda em meio eletrônico como base de dados e na Internet.

Este trabalho visa à realização de um estudo sobre o conceito de informação 

para negócios, bem como sua caracterização, sua tipologia e as formas de 

disponibilização através da Internet. Propõe, mais especificamente, o estudo 

das necessidades de informação do setor industrial da madeira1 e mobiliário do 

Estado de Minas Gerais, e a análise da viabilidade do uso da Internet como 

meio de acesso e obtenção de informações. Possivelmente os resultados deste 

estudo poderão também subsidiar a elaboração de um sistema de informação 

para negócios, que atenda a outros setores industriais do Estado.

1 Apesar de “Madeira” fazer parte do nome do Sindicato, o setor específico da indústria 
madeireira não será estudado, por não ser o objetivo final deste trabalho.
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1.1 - PROBLEMA E JUSTIFICATIVA

Os principais setores industriais do Estado de Minas são: moveleiro, agro- 

industrial, eletro-eletrônico, construção civil, metalúrgico, químico, de 

mineração e de papel e celulose. A maioria deles, segundo o diagnóstico feito 

pelo IEL/MG (Instituto Euvaldo Lodi), tem como prioridade estratégica a 

redução de seus custos, o aumento de suas receitas e ainda, a melhoria da 

qualidade de seus produtos.

Optou-se pela escolha do setor moveleiro como objetivo desta dissertação, por 

este vir demonstrando, segundo o IEL/MG, ser bastante participativo, atuante e 

interessado na aquisição de novas formas de negócios e desenvolvimento para 

suas indústrias. Além disso, os empresários desse setor estão sempre 

presentes nos fóruns de negócios promovidos pelo sindicato e outras entidades 

(madeira e móveis), demonstrando forte interesse na obtenção de novas 

informações. Finalmente, por não ser um setor muito grande, torna-se viável 

um estudo preliminar sobre as necessidades de informação para negócios do 

setor, atendendo aos objetivos deste trabalho.

O setor industrial moveleiro é um dos que possui maior participação junto ao 

IEL/MG, através de seu sindicato, o SINDIMOV/MG - Sindicato das Indústrias 

do Mobiliário e Artefatos de Madeira no Estado de Minas Gerais, o qual é 

bastante atuante. É um dos poucos sindicatos em Minas Gerais que já estão 

preocupados com a informação tecnológica para a indústria. Possui um projeto 

de criação de um centro de excelência em madeira e mobiliário, onde haverá 

um centro de documentação e informação que deverá estar pronto no ano 

2000.

Existem poucos estudos sobre informações para negócios, e sobre os tipos de 

informação necessários para o desenvolvimento e competitividade dos diversos 

setores da indústria. Soma-se a estes fatores, o fato de a Internet estar se 

caracterizando como um meio importante de oferecimento de vários tipos de 

informação. Cita-se ainda, a não existência de estudos brasileiros sobre os 

modos como poderiam ser disponibilizado ou facilitado o acesso às fontes de
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informação para negócios via Internet, utilizando o seu enorme potencial 

agilizador para oferecer informações para qualquer pessoa ou organização. 

Alia-se aos fatores acima, o grande interesse do IEL/MG e de outros órgãos de 

apoio às pequenas e médias empresas, como por exemplo o CETEC 

(Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais), o SEBRAE (Serviço de Apoio 

à Pequena e Média Empresa), a FIEMG (Federação das Indústrias do Estado 

de Minas Gerais) e a CNI (Confederação Nacional das Indústrias), em 

proporcionar formas de desenvolvimento para as indústrias do Estado de Minas 

Gerais. É importante citar, que existem estudos sobre o setor moveleiro, mas 

nenhum com foco na informação.

Tendo em vista as necessidades de desenvolvimento do setor e, segundo o 

SINDIMOV/MG, o baixo grau de conhecimento por parte das empresas de 

produtos e serviços de informação existentes, este projeto insere-se dentro de 

esforços mais amplos para elaboração de serviços que possam propiciar 

informações para negócios, voltados ao setor moveleiro, através da 

identificação de suas necessidades informacionais.

Sendo assim, através deste projeto, busca-se uma resposta para as seguintes 

questões:

1) Quais são as necessidades de informação para negócios das empresas do 

Setor Industrial da Madeira e Mobiliário de Minas Gerais?

2) Como as empresas desse setor podem utilizar a Internet no processo de 

atendimento dessas necessidades?
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1.2 - OBJETIVOS GERAL E ESPECÍFICOS

1.2.1 - OBJETIVO GERAL:

Coletar subsídios para a criação de um sistema (site) de informação para 

negócios via Internet, para as empresas do Setor Industrial da Madeira e 

Mobiliário em Minas Gerais, associadas ao SINDIMOV/MG.

1.2.2 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

s Identificar as necessidades de informação para negócios do setor, através
de:

- Levantamento dos tipos de informações mais utilizados, ou seja, 

identificação dos tipos de informações que as empresas mais fazem 

uso, tais como informações financeiras, sobre fornecedores, medidas do 

governo, entre outras.

- Levantamento de fontes não utilizadas mas conhecidas e valorizadas, 

ou seja, determinação das fontes de informação existentes, mas que 

ainda não são utilizadas pelas empresas e que poderiam trazer ganhos 

para o setor, através da verificação do conhecimento e do uso de bases 

de dados estrangeiras e brasileiras; e apuração do alcance pelas 

empresas do setor a esse tipo de informação e da sua utilidade para 

elas.

Identificação das fontes pessoais, ou seja, apuração dos contatos 

internos e externos e intercâmbio de informações entre os empresários 

do setor.

- Identificação do uso de órgãos e instituições como fonte de informação, 

ou Sejarõbtenção de outras informações disponibilizadas por órgãos e 

instituições como forma de promover o crescimento qualitativo do setor.
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■f Investigar o potencial da Internet para satisfazer às necessidades de 

informações para negócios do Setor Industrial da Madeira e Mobiliário em 

Minas Gerais, através de:

- Levantamento de quais recursos/fontes de informação poderiam ser 

viáveis para disponibilização às empresas do setor, através de um site 

na Internet.
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2 - MONITORAÇÃO AMBIENTAL E ESTRATÉGIA COMPETITIVA 

INFORMACIONAL

As constantes e profundas transformações que caracterizam os ambientes de 

negócio atuais têm forçado os administradores a empreenderem grandes 

esforços para acompanharem, interpretarem e compreenderem a natureza 

dessas mudanças e as suas implicações para as organizações. O amplo 

elenco de eventos e tendências de ordem social, econômica, tecnológica e 

política, representa grande desafio para os gerentes e outros profissionais no 

propósito de manterem-se atualizados a respeito desses fatores e de, 

efetivamente, utilizarem as informações oriundas do ambiente externo, como 

os contatos diretos com o setor de negócios, informações publicadas e outras 

fontes citadas por SUTTON (1988), em suas decisões.

Entretanto, na maioria das vezes, as pessoas não conseguem obter todos os 

dados de que necessitam para tomar decisões importantes, de natureza 

estratégica. Além disso, mesmo quando estão disponíveis, essas informações 

são freqüentemente fragmentadas, vagas e, portanto, difíceis de interpretar e 

compreender.

Os ambientes informacionais, na maioria das empresas, de modo geral 

possuem um desempenho insatisfatório. Os recursos informacionais, se 

possuírem uma correta gerência, sempre poderão ser mais bem distribuídos e 

aproveitados, ajudando assim, as empresas a se adaptarem às mudanças, 

tornando a informação mais significativa.

Para se definir e redefinir as diretrizes de uma organização, pode-se utilizar um 

processo contínuo, em desenvolvimento, chamado de Estratégia de 

Monitoração da Informação. Essa estratégia não deve ser elaborada ou 

detalhada, porque não podemos antecipar o futuro. Ela é mais um diálogo do 

que um documento. Uma empresa pode ter os focos da estratégia 

informacional, direcionados para um conteúdo específico, para a informação 

comum, partilhada, de uma empresa, para os processos de informação e para 

novos mercados informacionais (DAVENPORT,1998).



O foco em um conteúdo específico parte em direção à estratégia informacional 

que envolve decidir o que discutir. Nenhuma organização pode dedicar a 

mesma atenção a todos os dados que possui. A escolha deve ser dirigida por 

interesses amplos, do negócio como um todo. A maioria das empresas presta 

atenção em um único tipo de informação: financeiro, operacional ou 

mercadológico, ou seja, àquela que esclareça melhor as incertezas 

estratégicas da organização. Há pouco sentido em administrar diversos tipos 

de informação, que ninguém irá usar. Existem ainda outras informações que 

merecem atenção: informações sobre produtos de dentro da empresa, 

informações adquiridas junto a fornecedores e parceiros, sobre logística 

(serviço a clientes: atendimento e distribuição de produtos) e sobre funcionários 

e clientes potenciais.

Quanto à informação comum, algumas empresas, em vez de enfatizar tipos 

específicos de informações, preferem compartilhar informes comuns. As 

empresas, tipicamente, buscam trocar informações comuns para facilitar a 

comunicação entre as divisões, as funções e/ou os processos de negócios.

Quando o foco é nos processos de informação, a estratégia informacional 

também pode destacar determinadas etapas do processo de gerenciamento da 

informação. Muitas empresas, atualmente, usam a troca eletrônica de 

informações entre parceiros comerciais, como o foco a ser priorizado.

E, finalmente o foco em novos mercados de informação, visa a comercialização 

da informação, já que muitas empresas, em função da atividade a que se 

dedicam, geram uma grande quantidade de dados valiosos acerca de aspectos 

de seus próprios negócios ou dos de seus clientes. Os altos executivos, 

quando admitem que essas informações são realmente importantes, devem 

decidir se vendê-las no mercado é uma atitude positiva, levando em conta a 

estratégia global.

Além dos focos de estratégias mencionados acima, no que diz respeito à área 

de Monitoração Ambiental, o ambiente organizacional das empresas tem sido

BIBLIOTECA "PROF.3 ETELVINA UMA"
Escola de Biblioteconomia da UFMG
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classificado, dentre outras maneiras, em interno e externo (DUNCAN, 1972) e 

em ambiente geral e tarefa (THOMPSON, 1967). O ambiente geral, aborda 

assuntos genéricos não específicos a um determinado setor de atuação. Já o 

ambiente tarefa é caracterizado por DILL (1958), em setores relativos a clientes 

(distribuidores e usuários), fornecedores, concorrentes (por mercados e por 

recursos) e grupos regulamentadores (governo, sindicatos e associações 

interorganizacionais), de acordo com estudo realizado em duas firmas 

norueguesas.

Em outros importantes estudos, o ambiente organizacional é subdividido nos 

seguintes setores ou segmentos:

Setor Cliente: refere-se às empresas ou aos indivíduos que adquirem os 

produtos ou serviços da organização; Setor Concorrência: abrange todas as 

empresas com as quais a organização em questão compete no mercado; Setor 

Tecnológico: consiste em tendências relativas ao desenvolvimento de novos 

produtos e processos, inovações em tecnologia de informação, tendências 

científicas e tecnológicas; Setor Requlatório: envolve legislação e 

regulamentação nacional, regional ou local e desenvolvimentos políticos nos 

diversos níveis de governo; Setor Econômico: abrange fatores relativos a 

mercados de capitais, mercados de ações, taxas de inflação, resultados de 

balança comercial, orçamentos do setor público, taxas de juros, índices de 

crescimento econômico, dentre outros e o Setor Sociocultural: cobre aspectos 

como valores da população, ética referente ao trabalho e tendências 

demográficas (DAFT; SOUMUNE&PARKS, 1988; AUSTER & CHOO, 1994).

A propensão para agir em decorrência de sinais do ambiente também varia 

entre os diversos tipos de organizações, constituindo importante elemento 

mediador entre a captação de sinais do ambiente organizacional e o processo 

decisório no plano estratégico. Observa-se assim, um caminho complexo entre 

a informação externa e sua efetiva utilização pelos administradores que 

participam da formulação de políticas e estratégias empresariais (PORTER,



É importante, seja sob a perspectiva da teoria ou sob a da prática gerencial, 

que se procure conhecer como as informações externas são obtidas, 

interpretadas, avaliadas, comunicadas e, finalmente utilizadas. Tal 

procedimento irá contribuir não apenas para alimentar o acervo de 

conhecimentos sobre o assunto, mas também para orientar a criação de 

sistemas de informação nas empresas, os quais congreguem tanto 

informações internas quanto externas que possam ser levadas em conta no 

processo decisório. A implantação de tais sistemas de monitoração externa é 

importante, uma vez que o funcionamento dos mesmos tende a estar 

positivamente associado ao desempenho organizacional (MILLER & FRIESEN, 

1977; SUBRAMANIAM; FERNANDES & HARPER, 1993).

Em suma, as empresas estão cada vez mais adotando um planejamento 

estratégico informacional, como forma de garantir o sucesso de seus negócios 

em decorrência da difícil fase em que se encontra a economia nacional e 

internacional, principalmente a nacional, criando-se assim um aumento das 

necessidades de informações estratégicas sobre as quais possam basear seus 

planos e decisões. Elas devem estar informadas sobre mudanças no ambiente 

que afetam os seus negócios, e também as ameaças e oportunidades criadas 

por essas mudanças.

A criação de um serviço ou sistema que seja efetivo para possibilitar a 

utilização da informação como forma de garantir vantagens competitivas, é 

extremamente complexa, devido à natureza não-estruturada das decisões 

estratégicas, a dificuldade de separar as informações relevantes e importantes 

da enorme quantidade de dados disponíveis, e também à tendência dos 

executivos de confiarem mais nas fontes pessoais do que em informações 

estruturadas. O objetivo desses sistemas é auxiliar os executivos no processo 

de tomada de decisões estratégicas, tornando essas decisões menos 

arriscadas e mais lucrativas para a empresa. Na base desses sistemas, entre 

outros fatores, estão o conhecimento e o entendimento das fontes de 

informação externas.
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3 - A INFORMAÇÃO PARA NEGÓCIOS

3.1 - Conceituação de Informação para Negócios

A informação é um dos principais insumos para tomada de decisão, seja para 

empresas públicas, privadas ou governamentais. O conjunto de informações 

externas à empresa, utilizadas pelos executivos para redução de incertezas, 

frente ao ambiente de negócios, têm sido chamadas de informação para 

negócios.

A informação para negócios, definida como aquela que subsidia o processo 

decisório do gerenciamento das empresas industriais, de prestação de serviço 

e comerciais engloba, informações mercadológicas tais como informações 

sobre mercados, padrões de consumo e gastos de consumidores e estudos de 

comportamento e estilos de vida de consumidores; informações financeiras tais 

como informações sobre o mercado financeiro local e internacional, 

investimento, mercado de ações, disponibilidade de assistência financeira, 

taxas de câmbio, ações e custo de crédito; informações estatísticas tais como 

recenseamentos ou estatísticas sobre indústrias; informações sobre produtos e 

empresas tais como diretórios, informações sobre fusões e aquisições, e 

balancetes de empresas; informações legislativas tais como leis e 

regulamentação de impostos e taxações; e outras informações fatuais e 

analíticas sobre tendências no cenário político-social, econômico e financeiro 

no qual operam organizações empresariais (MONTALLI & CAMPELLO, 1997; 

SOUZA & BORGES, 1996; MONTALLI, 1994; SOUZA, 1996).

3.2 - Informação para Negócios no Exterior

Os produtores de informação para negócio, existentes no exterior, começaram 

a se destacar na década de 70. Como exemplo de instituições de particular 

importância no fornecimento de informações para indústria e negócios, 

podemos citar os departamentos de ministérios públicos, com ênfase naqueles 

ligados à indústria e comércio; instituições profissionais como bolsa de valores 

e associações nacionais de bancos, confederações de indústrias que se
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tornaram especializadas em informações setoriais, associações comerciais 

que, em países como a Inglaterra, existem para praticamente todos os ramos 

de atividades; câmaras de comércio que são responsáveis normalmente pela 

participação de seus membros em feiras no exterior e outros eventos de 

importância para o comércio bilateral e internacional, bem como bibliotecas de 

empresas (CAMPBELL, 1981).

Podem ser citados ainda os serviços e produtos de informação de instituições 

de origem diplomática, acadêmica e de imprensa. Desses três grupos, as 

embaixadas oferecem serviços que variam de país para país, não sendo 

possível generalizar o tipo de serviço oferecido por elas. No entanto, algumas 

produzem publicações cujo conteúdo vai além de simples propaganda, 

fornecendo informações importantes, tais como normas cambiais em vigor, 

procedimentos para legalização de empresas, preços de tarifas públicas, 

legislação comercial e tributária. A importância das bibliotecas das instituições 

acadêmicas, universidades e institutos de pesquisa como fonte de informação 

para negócios evidencia-se ou não em função da relevância dos estudos nelas 

produzidos. Já alguns jornais criaram centros de informação, para atenderem 

às suas equipes de redação, reunindo coleções bastante completas e 

especializadas de, por exemplo, indicadores financeiros atualizados e séries 

históricas.

Com a identificação do mercado existente para informações para negócios, 

desenvolveram-se também, serviços de informação de natureza comercial. 

Neste mercado, existem pequenas empresas de fornecimento de informações 

para negócios, que competem com gigantes mundiais da informação. Dentre 

elas, podemos citar algumas empresas que atuam no provimento de 

informações econômico-financeiras, como a Reuters, a Bloomberg e a Dow 

Jones. Outras empresas que produzem informação para negócios, são as 

editoras, que já estão no mercado há muitos anos e trabalham com 

informações em publicações e bases de dados. Podemos citar como exemplos 

as editoras Extel, que desde 1972 produz informações sobre a Bolsa de 

Valores de Londres, a Dun & Bradstreet, que atua no mercado de diretórios há 

muitos anos, com abrangência mundial, a Kompass e a Thomas Publishing



Company que atuam no mercado há mais de 60 anos (SOUZA & BORGES, 

1996; FIGUEIREDO, 1994; LAVIN, 1992, MONTALLI & CAMPELLO, 1997).

As fontes de informação produzidas e disseminadas pelas organizações acima 

tomam uma variedade de formas tais como: os relatórios anuais de 

companhias, diferentes tipos de diretórios, relatórios de pesquisas de mercado, 

levantamentos sobre mercado, levantamentos industriais, revistas técnicas, 

manuais, handbooks, guias, revistas publicadas pelas próprias companhias, 

revistas de negócios, publicações estatísticas, catálogos de manufaturas e 

jornais (MONTALLI e CAMPELLO, 1997). Destacam-se ainda os contatos 

pessoais, considerados por VERNON (1984) e CAMPBELL (1981), como uma 

das principais fontes de informação e propaganda para os serviços de 

informação para negócios.

3.3 - Informação para Negócios no Brasil

O Brasil pouco investe em produtos e serviços de informação, e muitas 

empresas ainda não conseguem perceber como fazer negócios e decidir os 

seus rumos tendo como insumo a informação. A indústria brasileira, em função 

disso e de outros aspectos significativos, tem sofrido bastante para 

acompanhar as contínuas mudanças de uma economia que exige qualidade de 

produtos, agilidade de processos e que sofre ameaças constantes do mercado. 

Apesar disto, o Brasil se destaca dentro da América Latina como o país onde 

existem melhores condições para o desenvolvimento da área de informação 

para negócios (MONTALLI, 1987; BARRETO, 1996).

Em nosso país, ainda são poucas as iniciativas para a criação de fontes que 

forneçam subsídios para a disponibilização de informações. Podemos citar 

como exemplos de órgãos e instituições que, no Brasil, propiciam o 

fornecimento de informação para negócios a Coordenação de Micro, Pequenas 

e Médias Empresas do Ministério da Indústria e Comércio, ou na iniciativa 

privada, o Serviço de Apoio à Pequena e Média Empresa (SEBRAE). Outras 

entidades que compõem a estrutura básica da área de informação tecnológica 

no país também já vêm atuando no fornecimento de informação para negócios,
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como por exemplo, o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e 

Tecnologia (IBICT), a Confederação Nacional da Indústria (CNI) e a Rede CNI- 

Dampi, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e o Instituto 

Nacional de Propriedade Industrial (INPI), entre outras. Na parte de 

informações financeiras, são identificadas instituições como a Bolsa de 

Valores, o Banco Central do Brasil, Bancos de Desenvolvimento Regionais, 

instituições acadêmicas como Fundação João Pinheiro e Fundação Dom 

Cabral, e associações de classe como o Instituto Brasileiro de Executivos 

Financeiros. Algumas destas instituições já provêm aos seus clientes 

informações sobre fornecedores, dados estatísticos, informações 

mercadológicas, e informações sobre legislação e comercialização (SOUZA & 

BORGES, 1996).

É importante citarmos também o Programa PADCT (Programa de Apoio ao 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico) com sua Rede de Núcleos, que foi 

criado pelo Governo Brasileiro em 1984 como um instrumento complementar à 

política de fomento à Ciência e Tecnologia. Visa o aumento quantitativo do 

apoio financeiro à pesquisa, com a introdução de novos critérios, mecanismos 

e procedimentos indutivos de apoio em áreas definidas como prioritárias, 

através de subprogramas como o de Tecnologia Industrial Básica (TIB), no 

âmbito do Componente de Suporte Setorial. Para o TIB estão previstos 

investimentos da ordem de R$ 3,85 milhões, para financiamento de um número 

estimado de 30 projetos, em quatro classes de propostas: metrologia, 

normalização e certificação, tecnologia de gestão, e estudos.

3.4 - Fontes de Informação para Negócios

Os executivos e outros profissionais dispõem, atualmente, de enorme 

variedade de fontes de informação sobre o ambiente externo. Essas fontes 

fazem cobertura extensiva dos mais diversos aspectos do ambiente e 

constituem importante recurso de informação para negócios.

Em diversos trabalhos são enumeradas fontes de informação que podem ser 

utilizadas no processo de análise do ambiente organizacional. PORTER (1980),
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por exemplo, em seu importante trabalho sobre a análise de setores industriais 

e de concorrentes, lista várias fontes publicadas de informação, como estudos 

sobre setores industriais (livros ou relatórios mais focalizados), publicações 

feitas por associações comerciais, periódicos comerciais, imprensa 

especializada em negócios, diretórios de empresas, relatórios anuais e fontes 

governamentais, dentre outras. Já SUTTON (1988), em sua enquete sobre 

práticas de inteligência empresarial em empresas norte-americanas, identificou 

a seguinte lista de fontes assinaladas pelos administradores como importantes 

ou moderadamente importantes:

a) Contatos diretos com o setor de negócios: clientes, encontros, 

demonstrações de vendas, distribuidores, fornecedores, associações 

comerciais, consultores, varejistas, empregados dos concorrentes e 

agências de publicidade;

b) Informações Publicadas: periódicos do setor, material promocional das 

empresas, relatórios anuais, relatórios de analistas financeiros, periódicos 

financeiros, discursos dos administradores, periódicos de negócios, jornais 

nacionais e locais, diretórios e publicações governamentais;

c) Outras Fontes: bancos de investimento e comerciais, além de anúncios. 

Outro tipo de fonte utilizada pelas empresas, segundo SUTTON, são as 

informações produzidas internamente como, por exemplo, sobre setores de 

vendas, pesquisa mercadológica, planejamento, engenharia, compras, 

análise de produtos concorrentes e ex-empregado de concorrentes.

Uma das características mais marcantes do ambiente profissional moderno é o 

crescimento exponencial do número de fontes internas e externas de

informação. Uma das conseqüências dessa diversidade é a dificuldade em se
\

escolher, para efeitos de seu estudo, uma classificação dessas fontes. Em seu 

estudo sobre o uso e avaliação de fontes de informação por parte de altos 

executivos canadenses, CHOO (1994) classificou-as em quatro categorias: 

externas e pessoais, externas e impessoais, internas e pessoais e internas e 

impessoais.
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A TAB. 1 a seguir, mostra as fontes de informação organizacional, segundo 

CHOO (1994):
TABELA 1

FONTES DE INFORMAÇÃO ORGANIZACIONAL

PESSOAIS IMPESSOAIS
EXTERNAS Clientes, Concorrentes, 

Contatos comerciais / 
profissionais, 

Funcionários de órgãos 
governamentais

Jornais, Periódicos, 
Publicações 

governamentais, Rádio, 
Televisão, Associações 
comerciais e industriais, 
Conferências, Viagens.

INTERNAS Superiores Hierárquicos, 
Membros da diretora, 

Gerentes subordinados, 
Equipe de Funcionários

Memorandos e circulares 
internos, Relatórios e 

estudos internos, 
Biblioteca da 

organização, Serviços de 
informação eletrônica.

/
Para que seja possível acompanhar as transformações atuais, na economia e 

nos negócios, é necessário suprir as empresas com produtos e serviços de 

informação. Podemos citar como exemplos de tipos de serviços de informação: 

fornecimento de cópias de documentos, consulta a base de dados, 

levantamentos bibliográficos, serviços de notificação (sumários correntes, 

boletins de alerta, disseminação seletiva de informação), listagens (ex.: de 

fornecedores), monitoramento tecnológico, resposta técnica, serviços de 

consultoria, entre outros.

Como exemplos de produtos de informação podemos citar: as bases de dados 

eletrônicas, bibliografias especializadas, boletins/newsletters, traduções de 

artigos técnicos, resumo de documentos técnicos, guias de fontes de 

informação, diagnóstico de setores industriais e eventos como palestras, 

workshops, seminários, congressos.

Outro exemplo de produto de informação de particular importância para este 

trabalho, são os vários sites presentes na Internet, que disponibilizam 

informações diversas através de páginas na web ou até mesmo arquivos 

contendo textos, imagens, gravações em áudio e vídeo. Uma vez que 

possibilitam uma rápida e barata forma de atualização de conhecimentos para



indivíduos e organizações, estes sites são especialmente relevantes no 

presente momento em que a informação em forma eletrônica, disponibilizada 

através de redes, tem o seu volume rapidamente ampliado.

3.5 - A Internet como Fonte de Informação para as Empresas

A Internet é hoje a maior e mais rápida rede mundial de computadores, tendo 

como usuários pessoas, organizações, empresas, governos, escolas, 

universidades e grupos especiais. Ela já está presente no mundo inteiro e 

possui um crescimento perto de 10% ao mês, o que torna difícil dizer 

exatamente o número de usuários que têm acesso à rede. O uso de 

ferramentas de procura e recuperação de arquivos na Internet tem crescido na 

base de 1.000% ao ano. A sua divulgação através da mídia também explodiu 

(ELLSWORTH & ELLSWORTH, 1995). O Brasil, segundo o instituto Júpiter 

Communications, chegará em 2003, com uma participação de 11,1% do total 

de usuários do mundo. A população de internautas no mundo vai saltar com 

um crescimento de 37% em relação ao ano de 1998 para o de 1999, segundo a 

pesquisa eGIobal Report, do instituto eMarketer.

As possibilidades de uso da Internet são muitas como, por exemplo, ter acesso 

a milhões de arquivos armazenados em computadores ao redor do mundo; 

enviar e receber mensagens por correio eletrônico; ter acesso a softwares do 

tipo Shareware2, freeware3 e comercial; unir-se a grupos de discussão 

orientados para um determinado assunto; enviar e receber arquivos de dados 

do tipo texto, sons e imagens; pesquisar os recursos dos serviços públicos e 

privados de informação; ter acesso aos catálogos de bibliotecas, a artigos de 

revistas on-line, a livros eletrônicos ou a catálogos de produtos e serviços.

Pode-se, através da Internet, adquirir vários produtos, comunicar-se em tempo 

real com outras pessoas; disponibilizar informações sobre empresas bem como 

sua carteira de produtos; executar testes de marketing; distribuir publicações

2 Shareware: software disponível em muitos locais na Internet para avaliação e uso 
experimental, mas cujo uso pressupõe que o usuário pagará uma licença ao autor.
3 Freeware: software disponível em muitos locais na Internet, totalmente grátis.



eletrônicas; vender produtos e serviços, dentre outras aplicações. Os seus 

limites são a capacidade e criatividade de cada usuário (DELGADO, 1998).

Embora utilizada nos meios acadêmico e militar desde a década de 60, a 

Internet só vem sendo explorada pelo meio empresarial há poucos anos. Além 

dos diversos usos citados acima, existem muitas outras possibilidades de seu 

aproveitamento, o que torna a rede um ótimo campo para o surgimento de 

novas aplicações e novos empreendimentos. Refletindo estas oportunidades, a 

vasta maioria do conteúdo da Internet destina-se a propósitos de informação 

comerciais e uso privado totalmente legítimos.

A Internet oferece várias opções de informações que podem ajudar as 

pequenas empresas. Podemos citar por exemplo, o site da Microsoft Small 

Business que disponibiliza artigos sobre tópicos como exportação, finanças, 

marketing e obtenção de empréstimos, e outros sites produzidos por 

organizações do porte da United States Small Business Administration, United 

States Chamber of Commerce, the National Federation of Independent 

Business, Dun & Bradstreet, Inc. Magazine, dentre outras. Além disso, esses 

serviços oferecem índices econômicos e programas de computador para a área 

de negócios, e disponibilizam orientações personalizadas para as empresas. 

Outra alternativa oferecida é a possibilidade de se trocar mensagens com 

outros microempresários e a discussão de questões entre eles. (JANAL, 

1996:104)

Para Drucker, citado por CHOO (1995), a Internet pode ser considerada como 

o mais importante recurso de informação, que é o conhecimento do mundo que 

nos cerca, através de um computador pessoal ligado à rede. Empregados 

conectados à rede global podem trazer importantes informações competitivas 

para as suas organizações. Cada membro do staff da empresa que usa a 

Internet pode contactar centenas de pessoas durante o dia, incluindo clientes já 

existentes e em potencial, competidores, fornecedores e parceiros 

internacionais. Empregados bem informados podem identificar oportunidades 

de mercado, a conjuntura de novas competições necessidades dos clientes e 

uma gama de informações vitais.

BIBLIOTECA "PROF.* ETELVINA UMA"
Escola de Biblioteconomia da UFMG
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Face a esse panorama atual, onde a informação se torna a mola-mestra das 

organizações, e se observa a necessidade de essas se reestruturarem 

internamente, de atuarem em parcerias, de atingirem um mercado não apenas 

local, mas global, fica evidente o papel das grandes redes de informação para 

as organizações, principalmente para pequenas e médias empresas, que não 

têm condições financeiras de arcar com o custo de uma rede privada. E para 

essas empresas, a Internet pode representar uma janela que se abre para o 

mundo, disponibilizando todo tipo de informação, eliminando barreiras de 

distância geográfica e de fuso-horário a um custo acessível.

No Brasil, além do SEBRAE, das Federações de Indústria e Comércio com 

sites na Internet, e de poucas empresas especializadas que fornecem 

informações para negócios via web, existe uma carência deste tipo de 

informações disponibilizado na grande rede. Destacam-se a empresa paulista 

Companhia de Informação, que oferece, via Internet, pacotes de notícias 

voltados para setores específicos da economia e a Broadcast, do Grupo 

Estado. É importante citar ainda o Investnews, um serviço da Gazeta Mercantil 

que disponibiliza notícias, balanços, cotações e índices às empresas (LOPES, 

1997).

Recentemente estão sendo criados no Brasil, outras fontes de informação 

disponibilizados via Internet, como a revista Internet Negócios 

(www.internetnegocios.com.br), que é considerado um portal vertical por ser 

voltado para nichos específicos do mercado, no caso, de Minas Gerais, com 

valiosas informações sobre franchising, legislação, tributos, agronegócios, 

marketing cultural, entre outras. E serviços como o da empresa argentina 

Patagon, que desembarcou recentemente no Brasil com seu site de 

informações financeiras (www.patagon.com.br) e que começou a operar na 

Bolsa de Valores de São Paulo. Aparece, também, o novo site sobre economia 

e finanças Econofinance (www.econofinance.com) onde são encontradas 

orientações através de notícias, cotações online, bolsas de valores e até um 

conversor de moedas. Além disso este site oferece links financeiros e um 

dicionário de finanças com os termos comuns ao setor.
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Como visto, a informação é, sem dúvida nenhuma, uma importante arma 

estratégica para os negócios das empresas. Mas, para que ela possa ser 

utilizada de maneira eficiente, é preciso que existam metodologias que 

identifiquem as necessidades informacionais das organizações 

adequadamente. O próximo capítulo se refere às formas de identificação e 

tratamento das necessidades de informação de indivíduos e empresas, 

traçando um quadro que mostra as abordagens existentes sobre o assunto, 

assim como as limitações e benefícios de cada método.

19



4 - NECESSIDADE DE INFORMAÇÃO

As novas técnicas de planejamento estratégico - portfolio de produtos, 

avaliação dos competidores etc. - criaram toda uma metodologia para se 

identificar necessidades de informações, assim como também, métodos para 

coletar, selecionar, analisar e utilizar informações na tomada de decisão. 

Portanto, os sistemas de informação estão se tornando cada vez mais 

imprescindíveis no dia a dia das empresas, para evitar que os executivos sejam 

soterrados em dados irrelevantes, sem organização e a um custo proibitivo.

Contudo, muitos sistemas de informação são implementados sem que as 

necessidades informacionais e o comportamento dos usuários sejam 

satisfatoriamente considerados. A solução para esses problemas reside, em 

grande parte, na identificação clara e cuidadosa dos requisitos informacionais 

dos usuários (BARBOSA, 1997; ROUSE & ROUSE, 1984).

Segundo FIGUEIREDO (1979, 1983) citada por FERREIRA (1997), foi a partir 

do trabalho de Bernal e Urquhart, apresentado na Conferência de Informação 

Científica da Royal Society em 1948, que surgiram as primeiras reflexões sobre 

estudos orientados às necessidades de usuários. Esses estudos iniciais 

focalizavam, mais especificamente, a maneira como os cientistas e técnicos 

procedem para obter informação, ou como usam a literatura nas suas 

respectivas áreas.

Desde então, vem crescendo, na literatura internacional, estudos que ilustram e 

analisam muitos e diferentes aspectos de busca e uso da informação, fato esse 

acentuado com o início (em 1966) da seção especial sobre "Necessidades e 

Usos de Informação" na publicação Annual Review of Information Science and 

Technology / ARIST.

Das várias revisões sobre o assunto, algumas considerações gerais podem ser 

extraídas:
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A primeira é que, até a década de 70, estudos se configuravam em dois tipos: 

orientados ao uso de uma biblioteca/serviço; ou orientados ao usuário, isto é, 

como grupos particulares de usuários obtinham a informação necessária ao 

desempenho de suas atividades profissionais (WILSON, 1981).

Algumas revisões pós anos 70 tem mostrado um panorama muito mais amplo, 

que tem contribuído mais eficientemente para a implementação de sistemas e 

serviços de informação. Nessas revisões publicadas pelo ARIST, os problemas 

críticos e generalizáveis quanto aos estudos de necessidade e uso da 

informação são:

(i) falta uniformidade conceituai nas pesquisas; termos como informação, 

necessidades de informação e uso da informação tem sido utilizados 

indiscriminadamente;

(ii) faltam definições e pressupostos claros para focalizar variáveis e gerar 

questões de pesquisa e,

(iii) faltam metodologias específicas, abrangentes e com rigor científico 

(DERVIN e NILAN, 1986).

A inadequabilidade das metodologias adotadas por várias décadas, e ainda o 

fato de que os estudos descreveram as ações dos usuários e expressaram 

suas necessidades a partir da perspectiva do sistema de informação e dos 

provedores de informação, têm sido apontados unanimemente por vários 

revisores (FERREIRA, 1997).

A segunda é o direcionamento de diversos estudos para o comportamento de 

busca e uso da informação em população específica como cientistas, físicos, 

químicos, engenheiros, etc. Também usuários de bibliotecas publicas, 

universitárias, especializadas em vários países, vem sendo pesquisados (LINE, 

1971; MARTYN, 1974; FAIBISOFT & ELY, 1976; ZWEIZIG & DERVIN, 1977; 

STONE, 1982; RHODE, 1986).
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E a terceira consideração diz respeito aos principais objetivos desses estudos:

- determinar os documentos mais utilizados,

- descobrir os hábitos dos usuários para obtenção de informação nas fontes 

disponíveis, bem como as maneiras de busca (uso de serviços de 

recuperação de informação, processo de citação, canais informais, etc.);

- estudar aceitação das inovações tecnológicas da época;

- evidenciar o uso feito dos documentos;

- pesquisar as maneiras para obtenção de acesso aos documentos;

- determinar as demoras toleráveis. (FIGUEIREDO, 1994).

Os resultados obtidos através desses estudos sobre o comportamento de 

busca e uso de informação em população específica, foram bastante 

diversificados e serão resumidamente comentados abaixo. Parte deles 

possibilitou generalizar dados, os quais têm sido utilizados para direcionar e 

auxiliar administradores na melhoria de seus sistemas de informação.

Quanto aos conceitos de informação e necessidade de informação, observou- 

se que são utilizados em diferentes conotações. FORD (1980) já os cunharam 

anteriormente, como sendo termos difíceis de serem definidos, isolados e 

medidos.

Informação é principalmente vista como uma ferramenta valiosa e útil para os 

seres humanos em suas tentativas de prosseguir com sucesso suas vidas. 

Conforme o indivíduo se move através do tempo e espaço, assume-se que a 

informação tanto pode descrever como predizer a realidade, e, na verdade, 

permite ao indivíduo mover-se de modo mais eficiente (FERREIRA, 1997).

Segundo ROUSE & ROUSE (1984), o ser humano raramente busca 

informação como um fim em si mesma. Ao contrário, ela é parte de um 

processo de tomada de decisão, solução de problemas ou alocação de 

recursos. Contudo, o próprio trabalho de se "buscar informação" é um processo 

em si mesmo. Um processo dinâmico no qual métodos e critérios utilizados 

para selecionar ou rejeitar informações variam freqüentemente no tempo, 

dependem dos resultados imediatos, são fortemente relacionados com os
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hábitos pessoais do indivíduo e com as necessidades que precisam ser 

satisfeitas (KRIKELAS, 1983, ROUSE & ROUSE, 1984, CHILDERS, 1982, 

BROWN, 1991).

KRIKELAS (1983) define o comportamento de busca de informação "como uma 

atividade de um indivíduo empenhado em identificar uma mensagem para 

satisfazer uma necessidade percebida".

Assim, necessidade de informação pode ser definida, dentre outras maneiras, 

como o que um indivíduo deve ter para o seu trabalho, pesquisa, edificação, 

recreação, etc. Uma necessidade é uma demanda em potencial 

(FIGUEIREDO, 1983).

Entretanto os conceitos sobre necessidade de informação são indevidamente 

definidos ou mal compreendidos. Não é surpreendente então, que alguns 

pesquisadores definam os conceitos de acordo com suas próprias 

conveniências ou, na melhor das hipóteses, que se baseiem em sua própria 

conceitualização de “necessidade informacional”. Em um ambiente onde 

instrumentos bibliográficos são considerados sinônimo de informação, torna-se 

difícil apreender que as necessidades informacionais de usuários serão 

somente parcialmente satisfeitas por acervos ou canais formais de 

transferência da informação (SCHLEYER, 1982).

Alguns estudos mostram que para o usuário buscar e usar informação deve, 

primeiro, estar consciente das fontes e serviços de informação disponíveis em 

seu ambiente. As necessidades de informação são também influenciadas pela 

organização dos sistemas, adequação do conteúdo às necessidades do 

usuário, incluindo o formato, a quantidade e pela atualização das informações. 

(PRINGGOADISURYO, 1984; RIEGER & ANDERSON, 1968)

Fatores determinantes de freqüência do uso de serviços de informação ou de 

fontes específicas de informação estão relacionados com a percepção que os 

usuários tem quanto às facilidades e acessibilidade para usá-los, incluindo 

custos, riscos, proximidade geográfica, disponibilidade de múltiplas fontes de
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informação e de canais de comunicação tanto formais como informais 

(KENNEY, 1966; ORTON & WIKSEMAN, 1997; CHEN & HERNON, 1982; 

MICK & LINDSEY & CALLAHAN, 1980; FISHER, 1982; PRINGGOADISURYO, 

1984; FIGUEIREDO, 1994).

Quanto aos métodos para o levantamento de necessidades de informação, os 

estudos se dividem em duas grandes categorias: a abordagem tradicional e a 

abordagem alternativa. A abordagem tradicional de levantamento de 

necessidades de informação é aquela que é direcionada sob a ótica do sistema 

de informação ou biblioteca (system-oriented approach ou traditional 

approach). Segundo TAYLOR (1986), os estudos dentro desse paradigma 

tradicional têm sido dirigidos ao "conteúdo" ou à “tecnologia".

Os estudos de necessidades de informação relacionados às linhas temáticas 

de interesse de grupos de usuários são voltados ao conteúdo, sempre 

baseados nos modelos tradicionais de classificação do conhecimento. Embora, 

na maioria das vezes, esses modelos sejam desconhecidos pelos usuários, 

continuam a servir de denominadores para determinar a estrutura 

organizacional da informação no interior do sistema de informações.

Já estudos enfocando o uso de livros, fontes, bases de dados, obras de 

referência, computador ou o próprio sistema, são os voltados à "tecnologia". A 

ênfase está na maneira com que isto afeta o armazenamento, acessibilidade e 

a disseminação da informação ou do conhecimento. Baseado em seus 

resultados, esses estudos têm prescrito tamanhos, formatos, dinâmica e 

mesmo os tipos de materiais a serem incorporados aos sistemas de 

informação.

Nesses dois mencionados tipos de estudos, o usuário é apenas o informante, 

não sendo em nenhum momento o objeto do estudo.

De acordo com DERVIN & NILAN (1986), estudos voltados para a abordagem 

tradicional geralmente examinam o comportamento do usuário real ou potencial 

referente às seguintes atitudes:
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1) usa um ou mais sistemas de informação, um ou mais tipos de serviços de 
informação e materiais;

2) é afetado por uma ou mais barreiras ao uso do sistema de informação; e

3) demonstra satisfação ou não com os vários atributos do sistema.

Nessa abordagem, a informação é considerada, como algo objetivo, existente 

fora das pessoas e passível de ser transferida de uma para outra.

Segundo DERVIN & NILAN (1986) várias tem sido as definições de informação 

dentro dos estudos que adotam a linha tradicional: é uma propriedade da 

matéria; ou qualquer mensagem, documento ou fonte; qualquer material 

simbólico disponível para o público; qualquer dado. Portanto, parece ser 

possível que a eficiência e o sucesso das operações de um sistema possam 

ser medidos em função do número de fontes de informações recuperadas por 

ele e, o que realmente foi de interesse do usuário.

Diversos exemplos de estudos, dentro desta abordagem tradicional, foram e 

ainda estão sendo desenvolvidos em diferentes países, tornando a literatura 

bastante volumosa. Pode-se arriscar a afirmar que no Brasil, grande parte dos 

estudos de usuários desenvolvidos até a presente data tem sido ainda 

delineados na antiga abordagem (FERREIRA, 1997).

Uma metodologia tradicional, que pode ser utilizada para especificar as 

necessidades de informação de empresas, é baseada na estratégia militar e 

divide o universo das informações em três áreas básicas (DEGENT, 1986):

1. áreas de influência;

2. áreas limítrofes;

3. áreas de interesse.

As áreas de influência seriam os segmentos de mercado ou produtos em que a 

empresa está atuando. As suas necessidades informacionais relacionadas à
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área de influência, são voltadas para a concorrência, consumidores, matérias- 

primas, máquinas e equipamentos, entre outros.

As áreas limítrofes seriam zonas de atividades competitivas, que, apesar de 

estarem próximas às operações atuais da empresa, não competem 

diretamente com elas. Suas necessidades informacionais estão voltadas para 

fornecedores, treinamento de mão-de-obra, dados e estatísticas do seu setor 

de atuação, entre outras.

As áreas de interesse representam zonas de oportunidades e ameaças aos 

negócios da empresa a longo prazo, como por exemplo, informações sobre: 

importação e exportação, impactos ambientais, medidas governamentais, 

informações sobre economia e novas tecnologias entre outras.

Geralmente, há menos necessidade de detalhes e um horizonte mais longo 

para as informações, à medida que nos afastamos das áreas de influência, 

para as áreas limítrofes e de interesse (DEGENT, 1986).

É muito importante que os executivos distingam claramente as prioridades das 

três áreas, para não haver distorções. Há inúmeros exemplos de empresas que 

desperdiçam oportunidades ou deixam de ver ameaças aos seus negócios, 

porque concentram a atenção na sua área de influência. Um caso clássico 

deste tipo de miopia empresarial foi a violenta perda de mercado dos 

fabricantes de relógios mecânicos para os fabricantes de relógios eletrônicos.

Uma regra prática para definir prioridades das informações pode ser baseada 

na importância para os executivos do conhecimento de cada tipo de 

informação, entre outros fatores.

Segundo DEGENT (1986), podemos definir esta prioridade de acordo com os 

seguintes critérios:

1. A importância do conhecimento da informação para a empresa;

2. O horizonte em que a informação pode ter um impacto sobre a empresa;



3. A velocidade com que a empresa pode reagir a informação.

Portanto, de acordo com esta regra, as prioridades das informações devem ser 

definidas de acordo com a importância do conhecimento dela, a probabilidade 

e o horizonte em que ela vai ocorrer e o seu tempo de reação; levando-se em 

conta também, o seu custo para a empresa.

Como outro exemplo da abordagem tradicional, no estudo de necessidades de 

informação de empresas, pode-se citar WHITE (1986). Em seu estudo sobre o 

uso e necessidades de informações por parte de profissionais britânicos em 

organizações fabris, WHITE procurou identificar a importância de informações 

associadas a diversas áreas funcionais das empresas. As informações foram 

classificadas dentro das seguintes áreas: produção/operações, vendas, 

marketing, finanças e pessoal. A origem dessas informações, embora 

predominantemente interna, pode ser proveniente de setores externos à 

organização (BARBOSA, 1997).

Pode-se citar ainda, o diagnóstico da necessidade de informação do setor 

moveleiro do Rio Grande do Sul, realizado sob a orientação do Serviço 

Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) pelo Centro Tecnológico do 

Mobiliário (CETEMO) por meio do Núcleo Setorial de Informação Tecnológica 

em Mobiliário e Madeira (NIT/MM), que buscou identificar as necessidades de 

informação técnica e tecnológica do setor, com fins de possibilitar o 

aperfeiçoamento e readequação dos serviços de informação do NIT/MM, a 

oferta de formação e treinamento de recursos humanos e dos serviços de 

assistência técnica e laboratorial, e melhorar a qualidade e produtividade do 

setor moveleiro do Estado do Rio Grande do Sul (TASCA, 1993).

A abordagem tradicional não tem examinado os fatores que geram o encontro 

do usuário com os sistemas de informação ou as conseqüências de tal 

confronto. Limita-se à tarefa de localizar fontes e informação, desconsiderando 

as etapas de interpretação, formulação e aprendizagem envolvidas no 

processo de busca de informação. O aumento no acesso à vasta quantidade
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de informação requer serviços que se preocupem com o significado da busca 

mais do que meramente com a localização da fonte.

Devido a esses problemas, a abordagem tradicional não vem se mostrando 

adequada para acomodar os diferentes tipos de problemas dos usuários na era 

da informação; portanto, algumas pesquisas mais recentes vem buscando 

auxílio e respaldo metodológico junto às abordagens alternativas.

A abordagem alternativa ao posicionar informação como algo construído pelo 

ser humano está visualizando o indivíduo em constante processo de 

construção, livre para criar o que quiser junto aos sistemas ou às situações. 

Essa abordagem se preocupa em entender como pessoas chegam à 

compreensão das coisas, pesquisando por dimensões passíveis de 

generalizações dessa tomada de consciência (ou de compreensão), e ainda 

procurando identificar o processo de uso da informação em situações 

particulares.

Conhecidos, também, como "abordagem centrada no usuário" ou ainda 

"abordagem da percepção do usuário", estes novos estudos de comportamento 

de usuários se caracterizam por:

1) observar o ser humano como sendo construtivo e ativo;

2) considerar o indivíduo como sendo orientado situacionalmente;

3) visualizar holisticamente as experiências do indivíduo;

4) focalizar os aspectos cognitivos envolvidos;

5) analisar sistematicamente a individualidade das pessoas; e

6) empregar maior orientação qualitativa (DERVIN e NILAN, 1986).

Nessa nova abordagem:

- O processo de se buscar compreensão do que seja "necessidade de 

informação" deve ser analisado sob a perspectiva da individualidade do 

sujeito a ser pesquisado;



- A informação necessária e a quantidade de esforço empreendido no seu 

acesso devem ser contextualizados na situação real onde ela emergiu;

- O uso da informação deve ser dado e determinado pelo próprio indivíduo 

(CHEN & HERNON, 1982).

Sendo assim, TAYLOR (1986) defende a idéia de se enfocar, prioritariamente, 

nos estudos alternativos, o problema individual dos usuários. Que informação 

um indivíduo quer encontrar no sistema de informação, que uso fará dela, e 

como o sistema pode melhor ser projetado para preencher essas necessidades 

de informação, dependerão exclusivamente dele próprio, de seu propósito na 

busca de informação, e do uso da mesma na transposição de vazios (JAMES, 

1983).

Todas essas definições alternativas de estudo de necessidades de informação, 

trazem mudanças de paradigmas sugeridos para sustentar esta 

conceitualização. Com base nestas novas definições, Dervin e Nilan mostram 

que os estudos existentes dentro da abordagem alternativa classificam-se em 

três tipos: a abordagem user-value que focaliza a percepção de utilidade e 

valor de sistemas de informação; a abordagem sense-making que examina a 

maneira de como os usuários percebem, compreendem, sentem suas 

interações com instituições, mídias, mensagens e situações e de que maneira 

a informação é usada nesse processo, e finalmente a abordagem do estado 

anômalo do conhecimento (ASK), estudada por Belkin, que examina a maneira 

pela qual a pessoa busca informação referente a um problema sobre o qual o 

seu conhecimento é incompleto. (DERVIN & NILAN, 1986).

Na mesma linha de atuação, Kuhlthau e Taylor objetivam esclarecer a 

necessidade e o uso da informação a partir de uma abordagem “centrada no 

usuário”. Kuhlthau busca identificar como a interveniência dos profissionais da 

informação ajuda o usuário na identificação e resolução de suas necessidades 

informacionais e como este intercâmbio pode contribuir para a reformulação 

das operações cotidianas dos sistemas de recuperação da informação. Taylor 

procura entender como ambientes específicos (configuração física, tipos e
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categorias de informação, natureza e característica do problema) afetam a 

busca de informação em diferentes grupos de usuários.

Ressalta-se que existem poucos estudos que utilizam a abordagem alternativa, 

e que as metodologias utilizadas nessa abordagem não são bem definidas e 

aceitas.

Em síntese, apesar da importância da avaliação das necessidades 

informacionais das organizações, existe ainda um problema a ser superado, 

principalmente com relação às empresas do setor industrial, no que diz respeito 

às dificuldades encontradas por elas, em identificar suas necessidades de 

informação. Isso acarreta uma dificuldade maior por parte dos centros de 

informação, como por exemplo os localizados em órgãos governamentais, 

institutos de pesquisa, universidades e associações de classe, entre outros, em 

atender aos seus usuários.

A seguir serão descritas algumas informações sobre a caracterização do setor 

moveleiro nacional, abordando entre outros assuntos, seus indicadores de 

modernização e fatores de competitividade, assim como um panorama do setor 

moveleiro no Estado de Minas Gerais.
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5 - CARACTERIZAÇÃO DO SETOR MOVELEIRO

5.1 - Características Gerais

A indústria de móveis é caracterizada pela reunião de vários processos de 

produção, envolvendo diferentes matérias-primas e uma grande variedade de 

produtos finais. Pode ser segmentada principalmente em função dos materiais 

com que os móveis são confeccionados (madeira, metal e outros), assim como 

de acordo com os usos a que são destinados (em especial, móveis para 

residência e para escritório). Além disso, devido a aspectos técnicos e 

mercadológicos, as empresas, em geral, são especializadas em um ou dois 

tipos de móveis, como, por exemplo, estofados, móveis para banheiro e 

cozinha, entre outros.

O segmento de móveis de madeiras reúne 91% do total de estabelecimentos 

do setor, sendo que os mais importantes estão subdivididos entre móveis de 

madeira para residência e móveis para escritório, representando 84,4% do 

número de estabelecimentos desse segmento, de acordo com estudos da 

competitividade do setor moveleiro realizado por RANGEL (1993).

O segmento de móveis de madeira é ao mesmo tempo o mais importante, e 

também, o que apresenta um maior grau de pulverização e menor índice de 

produtividade. Isto se explica pelo fato da organização industrial típica do setor, 

caracterizada pela verticalização da estrutura produtiva, se apresentar com 

maior clareza neste segmento. A convivência, numa mesma unidade 

empresarial, de inúmeros processos tecnológicos, desde os de natureza 

artesanal até processos com alto grau de flexibilidade de configuração, 

resultam em um grande mix de produtos. Assim, esta convivência não só 

produz a diversificação dos esforços, inviabilizando ganhos de escala 

provenientes de especializações, como também, impede o uso otimizado dos 

equipamentos disponíveis.

31
BIBLIOTECA "PROF.a ETELVINA LIMA"

Escola de Biblioteconomia da UFMG



5.2 - Panorama da Indústria Moveleira Nacional

A exploração da madeira na construção de edificações e sua transformação em 

inúmeras utilidades teve início, no Brasil, nos primórdios do descobrimento. A 

própria empresa de navegação, no século XVI, exigia a presença de 

trabalhadores (artífices) experientes no trabalho com madeira, uma vez que os 

barcos e caravelas eram totalmente construídos com esse material. Os 

primeiros colonizadores e donatários que aqui chegaram trouxeram consigo 

artesãos e mestres de ofícios, especializados como carpinteiros, marceneiros, 

entre outros, que desde o século XVI inauguraram as atividades de 

transformação da madeira em nosso país (GONTIJO, 1999).

Alguns setores da indústria moveleira nacional avançaram muito nos últimos 

anos e hoje sua produtividade, em alguns segmentos, já se aproxima dos 

níveis internacionais. Esses segmentos experimentaram mudanças 

significativas em sua base produtiva com uma rapidez muito grande ao se 

ajustarem às novas condições de abertura comercial da economia brasileira e 

de globalização dos mercados em termos mundiais. O salto tecnológico de 

alguns setores dessa indústria possibilitou o crescimento expressivo das 

exportações de móveis, que atingiram um patamar superior a US$ 300 milhões 

a partir de 1995, alcançando US$ 391 milhões em 1997 (GORINI, 1998).

Um dos fatores de incentivo ao avanço tecnológico da indústria moveleira foi a 

mudança do modelo de desenvolvimento industrial, baseado em fortes 

barreiras fiscais e tributárias às importações, ocorrida no início dos anos 80, 

para a alternativa apontada pela nova política industrial e de comércio exterior, 

lançada pelo governo brasileiro em 20/06/90, que “tem por objetivo apoiar o 

esforço de modernização da empresa brasileira, através da promoção da 

qualidade e da produtividade, visando aumentar a competitividade dos bens e 

serviços produzidos no país” (PROMOTEC, 1990).

A busca por uma nova fase de crescimento obrigou, aos governantes e 

empresários, novas posturas e mentalidades para se produzir um novo modelo 

de desenvolvimento. De um lado o governo, de forma não linear, provocou
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mudanças na política econômica, expondo o mercado nacional, 

progressivamente, à competição internacional. De outro lado os empresários, 

buscando a sua sobrevivência competitiva, procuraram adaptar-se, embora de 

forma não homogênea ao novo ambiente que estava sendo formado.

Infelizmente, essas condições de adaptação, não estão uniformemente 

distribuídas para toda economia. Os setores tradicionais, e, em particular, as 

pequenas e micro empresas, fonte de geração de emprego, vêem 

apresentando grandes dificuldades para se reestruturar dentro deste novo 

contexto.

O crescimento, nos últimos anos, do setor moveleiro nacional, em termos de 

qualidade e produtividade, ainda contrasta com os padrões internacionais em 

sua totalidade, principalmente no que diz respeito à iniciante difusão de 

tecnologia de ponta e à grande verticalização da produção nacional, sendo que 

apenas alguns segmentos podem ser comparados a estes padrões. Alguns têm 

experimentado mudanças tecnológicas visíveis e isto faz com que melhorem a 

qualidade de seus produtos, se ajustem mais rapidamente à globalização dos 

mercados em nível mundial, aumentando as exportações. As empresas mais 

modernas - em geral ligadas ao comércio internacional - são poucas em meio a 

um universo muito grande de empresas desatualizadas tecnologicamente e 

com baixa produtividade. Além disso, como não há muitas empresas 

especializadas na produção de partes, componentes e produtos semi

acabados para móveis, a elevada verticalização da produção doméstica 

também aumenta os custos industriais.

A indústria brasileira de móveis é constituída por cerca de 13.500 empresas, 

dividas em micro, pequenas e médias. Emprega aproximadamente cerca de

300.000 trabalhadores diretamente envolvidos na produção, gerando mais de

1.500.000 empregos diretos e indiretos (IEL, 1999).

As indústrias moveleiras localizam-se, em sua grande maioria, em estados da 

região sul e sudeste em alguns pólos industriais, tais como: 

s Minas Gerais - Ubá, Bom Despacho e Martinho Campos



s São Paulo - Votuporanga, Mirassol, Jaci, Bálsamo, Neves Paulista e Tupã

s Espírito Santo - Linhares e Colatina

S Paraná - Arapongas

S Santa Catarina - São Bento do Sul e Rio Negrinho

S Rio Grande do Sul - Bento Gonçalves e Lagoa Vermelha

O setor, se caracteriza pela predominância de pequenas e médias empresas 

que atuam em um mercado muito segmentado, conforme os materiais com que 

os móveis são confeccionados, e com os usos a que são destinados. É ainda 

intensivo em mão-de-obra, que é muito mais barata, em comparação a outros 
setores.

Em 1997 o faturamento global do setor foi da ordem de U$5,6 bilhões, com a 

produção de móveis para residências, escritórios, escolas, consultórios 

médicos, hospitais, restaurantes, hotéis, etc. Com os investimentos que foram 

feitos na década de 90, especificamente na renovação de máquinas e 

equipamentos, notou-se uma modernização mais acelerada, principalmente 

naquelas empresas ligadas ao comércio internacional. Contudo, nem todas 

conseguiram alcançar este patamar e, hoje, são poucas as empresas 

atualizadas em meio a um grande contingente pouco competitivo (IEL, 1999).

As exportações desse setor cresceram vertiginosamente neste período, dando 

um salto de 1000% de 1990 para 1997. O principais estados exportadores, em 

1997, foram: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas 

Gerais, Rio de Janeiro e Pará, através de apenas um pequeno número de 

empresas que possuem prática de comércio exterior (IEL, 1999).

Por outro lado, a estabilização da economia brasileira incorporou ao mercado 

de móveis novos consumidores, o que fez com que aumentassem as taxas de 

crescimento desta indústria e a comercialização de seus produtos no próprio 

país. A globalização mundial da economia e a conjuntura econômica do país 

têm estimulado novas formas de atuação, tais como a parceria entre empresas 

para licenciamento de produtos estrangeiros como forma de modernizarem-se
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e a terceirização de partes do processo como forma de reduzir custos e 

aumentar a competitividade.

Pode-se destacar ainda a grande informalidade existente no país, 

especialmente no setor moveleiro, onde ela é marcante, na medida em que são 

fracas as barreiras à entrada, seja pelo lado da tecnologia, seja pelo lado do 

investimento em alguns segmentos dessa indústria. A informalidade gera 

ineficiências em toda a cadeia industrial, dificultando, por exemplo, a introdução 

de normas técnicas que atuariam na padronização dos móveis, assim como 

das suas partes e componentes intermediários.

Em conformidade com o padrão mundial, a indústria brasileira de móveis 

também se caracteriza pelo pequeno porte de seus estabelecimentos 

industriais: as micro e pequenas empresas, com até 19 empregados, 

representam em torno de 88% do total de estabelecimentos registrados, 33% 

do emprego total e apenas 16% do valor bruto da produção industrial. Já as 

empresas de porte médio, entre 20 e 500 empregados, representam 12% do 

total dos estabelecimentos, 60% do emprego total e em torno de 75% do valor 

bruto da produção4 (GORINI, 1998).

Segundo o IBGE a indústria de móveis se classifica a partir das matérias- 

primas predominantes. As categorias básicas são: móveis de madeira 

(incluindo vime e junco), que constituem o principal segmento, com 91% dos 

estabelecimentos, 83% do pessoal ocupado e 72% do valor da produção (ver 

TAB. 2), vindo em seguida os móveis de metal, com 4% dos estabelecimentos, 

9% do pessoal ocupado e 12% do valor da produção (em conjunto, estes dois 

segmentos reúnem 95% dos estabelecimentos industriais, 92% do pessoal 

ocupado e 84% do valor da produção), enquanto o restante diz respeito aos 

móveis confeccionados em plástico e artefatos do mobiliário, reunindo 

colchoaria e persianas (GORINI, 1998).

4 Os números apresentados referem-se apenas aos estabelecimentos formais. Entretanto, cabe 
destacar a distorção provocada pela grande informalidade no setor, particularmente em relação 
às micro e pequenas empresas.
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TABELA 2

Distribuição das Empresas, do Pessoal Ocupado e do Valor Bruto da Produção

Industrial por Tipo de Móvel
SEGMENTO NUMERO

DE
EMPRESAS

TOTAL DO 
PESSOAL 
OCUPADO

TOTAL DO 
PESSOAL 

OCUPADO/ 
NÚMERO DE 
EMPRESAS

NUMERO
DE

EMPRESAS
(%)

TOTAL DO 
PESSOAL 

OCUPADO(%)

VALOR 
BRUTO DA 

PRODUÇÃO 
INDUSTRIAL

(%)
Indústria de Móveis
Madeira (incluindo Vime 12.519 154.744 12,4 91,0 83,0 72,1
e Junco)
Metal 534 16.319 30,6 3,9 8,8 12,1
Plástico 103 2.595 25,2 0,7 1,4 1,3
Montagem e 42 344 8,2 0,3 0,2 0,1
Acabamento

Subtotal 13.198 174.002 13,2 95,9 93,3 85,6
Artefatos do Mobiliário
Colchoaria 348 8.926 25,6 2,5 4,8 12,5
Persianas 43 2.945 68,5 0,3 1,6 1,8

Subtotal 391 11.871 30,4 2,8 6,4 14,3
Não Classificados 170 594 3,5 1,2 0,3 0,1

Total 13.759 186.467 13,6 100,0 100,0 100,0
Fonte: IBGE, Censo Industrial 1985.

5.3 - Indicadores de Modernização e Fatores de Competitividade da 
Indústria Moveleira Nacional

O processo de modernização da indústria moveleira ainda se encontra muito 

restrito às grandes e médias empresas do setor. Na década de 90, alguns 

setores da indústria de móveis investiram fortemente na renovação do parque 

de máquinas, principalmente em equipamentos importados provenientes, em 

sua maior parte, da Itália e da Alemanha. Foram ainda elevados os 

investimentos em automação e controle de qualidade, os quais se fizeram 

acompanhar do aumento da escala de produção das principais empresas do 

setor e do incremento da profissionalização de suas administrações.

Segundo estimativas da ABIMÓVEL - Associação Brasileira da Indústria 

Moveleira, o setor planeja investir nos próximos cinco anos (de 1999 a 2003) o 

montante de US$ 500 milhões em máquinas e equipamentos nacionais e 

importados. A previsão de importação de maquinário é da ordem de US$ 170 

milhões (com maior concentração nos próximos dois anos), enquanto o 

investimento estimado em máquinas nacionais para o mesmo período está em 

torno de US$ 330 milhões (GORINI, 1998).



Além da tecnologia, os demais fatores de competitividade da indústria de 

móveis relacionam-se com novas matérias-primas, design e mão de obra. A 

dinâmica das inovações baseia-se, principalmente, no aperfeiçoamento dos 

produtos, através do aprimoramento do design e da utilização de novos 

materiais. A qualidade do produto final é julgada de acordo com as seguintes 

variáveis principais: material, design e durabilidade, entre outras.

5.3.1 - Matérias-Primas

Certamente, a introdução de novas matérias-primas na indústria moveleira 

seria um fator que mudaria a atuação do setor radicalmente. Contudo, a 

utilização de novas matérias-primas na fabricação de móveis, tais como as 

madeiras reflorestáveis, que aumentam as vantagens competitivas, são 

recentes.

Apesar de ter a sua introdução ocorrida com várias dificuldades técnicas e 

descrença generalizada, a madeira de reflorestamento já é responsável por 

41% da produção utilizada no Setor. Apesar dos esforços provenientes de 

vários segmentos da sociedade, a madeira nativa ainda é responsável por 59% 

do consumo pelo mercado (GORINI, 1998).

Com relação ao eucalipto, sua utilização é acompanhada de muito preconceito. 

Os investimentos foram efetuados especialmente pela indústria de papel e 

celulose, sendo que a indústria moveleira apenas se utilizou dos sub-produtos 

deste setor. Porém, já existem projetos em estágios avançados para a 

produção de eucalipto para a indústria moveleira.

Quanto ao pínus, madeira reflorestável há muito utilizada, foi introduzida no 

mercado de forma equivocada, como matéria-prima barata e de baixa 

qualidade. Consequentemente, estima-se que em breve haverá problemas no 

abastecimento do mercado, uma vez que é baixa a sua taxa de replantio, 

justamente por ser considerada, erroneamente, de qualidade inferior.
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Além da madeira, outras matérias-primas estão sendo cada dia mais utilizadas 

pelo Setor, tais como compensados, aglomerados, MDF - Medium Density 

Fiberboard (chapa de fibra de média densidade), laminados decorativos 

(fórmica), metal, espumas, tecidos, etc.

O MDF, produto novo, à base de fibras de madeira, que já não representa 

grande novidade no mercado internacional, começou a ser introduzido no Brasil 

na década de 90, sendo utilizado somente pelas grandes empresas moveleiras 

do país.

O mercado de MDF no Brasil não incorporou parcela expressiva de 

consumidores, por isso o país ainda não tem produzido painéis de MDF e tem 

suas necessidades praticamente supridas pelo Chile e Argentina. No entanto, 

este cenário já começou a mudar com a instalação de duas fábricas brasileiras 

de MDF, a partir de 1997 (IEL, 1999).

5.3.2 - Tecnologia

Os fornecedores de equipamentos para a indústria de móveis são 

predominantemente nacionais para algumas linhas de fabricação. Para outros 

tipos de linha, a produção nacional de máquinas ainda não acompanha o nível 

tecnológico das produzidas no exterior, especialmente na Itália e na Alemanha, 

no que diz respeito à precisão e à produtividade. Consequentemente, existe 

uma grande diversidade no grau de atualização tecnológica das empresas 

moveleiras. Como se trata de manufatura, em que o produto final é a reunião 

puramente mecânica de partes, a modernização das plantas pode ser feita em 

determinada etapa do processo produtivo. Com isso, as várias etapas desse 

processo revelam diferentes graus de atualização tecnológica, em que 

equipamentos mais antigos aparecem ao lado de outros mais modernos e 

sofisticados. O investimento, portanto, é divisível, permitindo que máquinas de 

diferentes gerações convivam lado a lado. Esta é uma característica mais 

acentuada nos segmentos de móveis torneados e para escritório, enquanto que 

no segmento de móveis retilíneos a produção aproxima-se mais de um
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processo de fabricação simultâneo, em que é exigida a modernização conjunta 

de todas as etapas.

5.3.3 - Mão-de-Obra

Os principais centros destinados à formação de mão-de-obra e ao 

desenvolvimento tecnológico da indústria moveleira no Brasil estão localizados 

em alguns dos principais pólos moveleiros, todos geridos pelo Serviço Nacional 

de Aprendizagem Industrial (Senai), destacadamente:

s Fundação de Ensino, Tecnologia e Pesquisa (FETEP), de São Bento do Sul 

(Santa Catarina);

•S Centro Tecnológico do Mobiliário (CETEMO), de Bento Gonçalves (Rio 

Grande do Sul); e

s Centro Tecnológico da Madeira e do Mobiliário (CETMAM), de São José 

dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba (Paraná).

A FETEP, instituída em 1975 pelas empresas moveleiras de São Bento do Sul, 

passou a ser gerida pelo Senai a partir de 1995. Hoje, o SENAI/FETEP atua 

nas seguintes atividades, envolvendo outros setores, além do moveleiro: a) 

aprendizagem industrial e cursos profissionalizantes, reunindo trabalhadores 

custeados por empresas locais e candidatos a emprego na indústria nas idades 

de 14 a 18 anos; b) treinamentos operacionais específicos, destinados à 

preparação de operários qualificados ou semiqualificados em aspectos teóricos 

e/ou práticos; c) cursos técnicos (formais) de segundo e terceiro graus (em 

associação com a Universidade para o Desenvolvimento do Estado de Santa 

Catarina), atendendo às indústrias dos setores moveleiro e metalúrgico da 

região; e d) assistência técnica e convênios tecnológicos com empresas da 

região, envolvendo a utilização do laboratório de ensaios para madeira e 

móveis.

O SENAI/CETEMO, fundado em 1983, conta com dois mil alunos/ano, 

oferecendo cursos profissionalizantes e de formação superior, em convênio 

com a Universidade de Caxias do Sul e com o Sindicato das Indústrias da
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Construção e do Mobiliário (SINDMÓVEIS). Outro destaque do 

SENAI/CETEMO foi a criação do Núcleo Nacional de Apoio ao Design, em 

operação desde julho de 1997, no âmbito do Programa Brasileiro de Design.

O SENAI/CETMAM, criado há poucos anos em convênio com o estado alemão 

de Baden, que mantém constantemente dois técnicos no Brasil, desenvolve 

atividades semelhantes aos dois centros anteriores e, assim como o 

SENAI/CETEMO, vem empreendendo estudos avançados de aproveitamento 

de eucalipto como matéria-prima.

Apesar da existência desses centros e de o setor moveleiro ser intensivo em 

mão de obra, nota-se um baixo nível de escolaridade entre seus trabalhadores, 

assim como poucos incrementos ao desenvolvimento da capacidade gerencial 

de seus dirigentes, devido ao fato, de que no Brasil, o setor ainda se encontra 

em patamares de descomprometimento com a qualificação profissional de seus 

profissionais.

5.3.4 - Design

A competitividade da indústria moveleira depende não somente da eficiência 

dos processos produtivos, mas também da estética, do conforto, da facilidade 

de montagem, ou seja, do design dos móveis. Junto com a utilização de novos 

materiais e os novos tipos de acabamento, o design constitui a principal 

atividade inovadora na indústria. Ou seja, a mais importante fonte de 

dinamismo tecnológico origina-se da inovação dos produtos, uma vez que as 

tecnologias de processo estão consolidadas e difundidas e as mudanças 

tecnológicas são incrementais.

As inovações que surgem do desenvolvimento de um novo design envolvem 

diversos aspectos, dentre os quais se destacam: a diminuição do uso de 

insumos (materiais e energéticos); a queda do número de partes e peças 

envolvidos num determinado produto; e a redução do tempo de fabricação. Ou 

seja, design é mais que um avanço na estética, pois significa também o 

aumento da eficiência global na fabricação do produto, incluindo práticas que
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minimizem a agressão ao meio ambiente. Sabe-se, por exemplo, que nos 

NICs5 asiáticos o design vem desempenhando um papel central na redução 

dos custos de produção, através da simplificação do processo de fabricação, 

da diminuição do número de partes e peças e da substituição de materiais.

No Brasil, onde ainda predominam cópias modificadas dos modelos oferecidos 

no mercado internacional, poucas empresas possuem um departamento de 

design formalmente constituído. No caso das que exportam móveis de pínus, o 

design é, na maior parte das vezes, determinado pelos importadores, e em 

geral as empresas nacionais projetam protótipos que são submetidos aos 
revendedores.

Uma iniciativa que vem se revelando bem-sucedida é o Programa Brasileiro do 

Design, que reúne diversas instituições governamentais e associações ligadas 

ao setor moveleiro e vem desenvolvendo vários projetos na área, dentre os 

quais caberia destacar: o Prêmio Brasileiro em Design de Móveis, que reuniu 

cerca de 600 participantes nos dois anos de sua edição; e o Núcleo de Design 

do Mobiliário e o Manual de Desenvolvimento de Produtos, ambos 

desenvolvidos pelo SENAI/CETEMO, com o objetivo de assessorar empresas 

de todo o Brasil, principalmente as pequenas e micro, que em geral não 

dispõem de recursos para a contratação de um designer.

Outro programa governamental de incentivo ao design, Programa São Paulo 

Design, vem desenvolvendo um trabalho de classificação de diversas espécies 

de madeiras, tanto nativas quanto provenientes de reflorestamentos, que 

podem ser utilizadas na confecção de móveis. Nesse programa são 

relacionadas informações sobre as regiões de ocorrência e as principais 

características das madeiras (cor, densidade, além de dados sobre sua 

resistência mecânica e biológica). Outro projeto semelhante (Madeira em 

Design), desenvolvido pelo IBAMA e pelo SENAI/DF, também procurou 

incentivar o uso de novas madeiras para a fabricação de móveis, através da 

classificação de diferentes espécies de madeiras nativas.

5 Newly Industrialized Countries, ou países de industrialização recente.



Entretanto, é consenso que o design não avançará no Brasil se não se tornar 

parte integrante e forte das estratégias do setor privado6. Além disso, no setor 

moveleiro, em que predominam pequenas e médias empresas, a formação de 

redes e centros regionais de design e o incentivo à cooperação tornam-se 

imprescindíveis, uma vez que a pequena empresa muitas vezes não pode ter o 

seu próprio departamento de design, mas poderia, em um esforço coletivo, ter 

mais capacidade de melhorar o desenho de seus produtos.

5.4 - Panorama da Indústria Moveleira Mineira

Minas Gerais possui cerca de 6.500 empresas de móveis em todo o Estado, 

sendo que 1.650 empresas pertencem a região metropolitana de Belo 

Horizonte. Tem como principal pólo moveleiro a cidade de Ubá com cerca de 

153 empresas que absorvem 3.150 pessoas; Bom Despacho e Martinho 

Campos com cerca de 117 empresas e um contingente de mais ou menos

2.000 funcionários, e Belo Horizonte com 2.872 pessoas em 85 empresas7 

associadas ao SINDIMOV/MG - Sindicato das Indústrias do Mobiliário e 

Artefatos de Madeira no Estado de Minas Gerais. Os demais encontram-se em 

Carmo do Cajurú, Pompéu e Uberaba. Além do SINDIMOV/MG, existem outros 

sindicatos independentes nas cidades de Barbacena, Bom Despacho, 

Governador Valadares, Juiz de Fora, Ubá e Uberaba.

O setor produz principalmente cadeiras, móveis para salas e dormitórios, 

estantes e móveis sob encomenda. As empresas, em sua grande maioria, 

cerca de 95%, são de pequeno e médio porte (IEL, 1999).

Vale ainda ressaltar a distinção entre empresas associadas e empresas filiadas 

ao SINDIMOV/MG, visto que as primeiras, além de cumprirem com suas 

obrigações sindicais, pagam uma mensalidade de aproximadamente R$ 60,00

6 Ver também: Fiesp et alii, Estratégia empresarial e design, Série Papers, Desenho Industrial,
jan. 1997, n.15.
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(sessenta reais) para o sindicato, ao passo que as filiadas apenas pagam a 

taxa sindical.

Pode-se citar como exemplo de empresa mineira com grande destaque no 

cenário nacional, a Móveis Itatiaia, a maior empresa do Brasil, na fabricação de 

móveis de metal para residência, especializada em móveis de aço para 

cozinha, basicamente de aço tubular conjugado com outras matérias-primas, 

tais como madeira, vidro, etc. Situada na cidade de Ubá, tem um dos maiores 

faturamentos em nível nacional, segundo a Gazeta Mercantil.

O setor moveleiro de Minas Gerais tem como principais mercados o próprio 

Estado, São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. Minas Gerais apresenta-se como 

Estado com excelente potencial para se destacar no cenário nacional e criar 

condições para aumentar a sua capacidade de exportação. Várias parcerias já 

foram efetivadas com este intuito, como o convênio formado entre o Instituto 

Euvaldo Lodi e o SINDIMOV/MG - "Projeto capacitação de recursos humanos 

em implantação dos sistemas da qualidade em empresas (1997), e 

implantação da ISO 9000" - com o objetivo de dotar o setor de madeira e 

mobiliário de condições de modernização, ganho de produtividade e 

competitividade.

A TAB. 3, a seguir, sintetiza algumas características dos principais pólos 

moveleiros do Estado de Minas Gerais:

Dados relativos a pesquisa feita pelo IEL/MG, em janeiro/98. Em dezembro de 1999 o 
SINDIMOV/MG já contava com mais de 218 empresas associadas.
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TABELA 3

Principais Pólos Moveleiros de Minas Gerais

POLO
MOVELEIRO

NUMERO
DE

EMPRESAS8

EMPRE
GOS

PRINCIPAIS
MERCADOS

PRINCIPAIS
PRODUTOS

Ubá 153 3.150 Minas
Gerais, São 
Paulo, Rio 
de Janeiro e 
Bahia

Cadeiras, móveis 
para dormitórios, 
salas, estantes e 
móveis sob 
encomenda

Bom
Despacho e
Martinho
Campos

117 2.000 Minas
Gerais

Cadeiras, móveis 
para dormitórios, 
salas, estantes e 
móveis sob 
encomenda

Belo Horizonte 85 2.872 Minas
Gerais

Cadeiras, móveis 
para dormitórios, 
salas, estantes e 
móveis sob 
encomenda

Fontes: STCP/Stagliorio Consultoria, Gazeta Mercantil (29.01.98) e Perfil das Empresas Associadas ao Sindimov - 
IEL/1999

5.5 - Conclusão

As empresas do setor moveleiro são, em sua grande maioria, familiares, 

tradicionais e de capital inteiramente nacional, podendo, no entanto, observar- 

se em alguns segmentos específicos discreto interesse de empresas 

estrangeiras em ingressarem nesse mercado.

O aumento da produtividade, redução de custos, enfim, as condições de 

concorrência competitiva em um mercado que crescentemente se globaliza, 

poderão ser obtidas pelos setores com maior capacidade adaptativa, seja pelo 

seu potencial de reinvestimento, seja pela alta qualidade técnico-gerencial de 

seus recursos humanos, ou por meio das políticas que priorizem as inovações 

de base tecnológica.

8 Este número corresponde ao número de empresas associadas aos seus respectivos 
sindicatos e que responderam à pesquisa realizada pelo IEL.

44



As vantagens competitivas da indústria nacional, tais como: abundância em 

matéria-prima e mão-de-obra barata, se combinadas ao tamanho do mercado 

interno, poderiam produzir um esforço modernizante do setor de móveis e 

madeira, desde que asseguradas as condições básicas de competitividade das 

empresas alojadas no país.

O Brasil é hoje um dos mercados potenciais com perspectivas de rápido 

crescimento, já que pode-se observar as excelentes perspectivas do mercado 

interno, uma vez que o país tem aumentado seu índice de importação de 

móveis, passando de 25 milhões de dólares em 1993 para U$165 milhões em 

1997 (IEL, 1999). Entretanto, conforme evidenciado acima, existe a 

necessidade de se vencer os desafios ainda presentes para que a indústria 

moveleira consiga alcançar novos patamares competitivos.



6 - METODOLOGIA

A metodologia utilizada neste estudo buscou levantar as necessidades de 

informação das empresas associadas ao SINDIMOV/MG - Sindicato das 

Indústrias do Mobiliário e Artefatos de Madeira no Estado de Minas Gerais - 

(ver item 6.1 abaixo para os critérios de seleção do universo de pesquisa). As 

necessidades de informação foram identificadas através da caracterização das 

empresas, sua gerência, seus produtos, e seu mercado de atuação. Procurou- 

se identificar também as atuais fontes de obtenção de informações para 

negócios, a freqüência com que são buscadas e os órgãos e instituições que 

proporcionam algum tipo de auxílio informacional a essas empresas.

Os dados foram levantados através de questionários aplicados no universo das 

empresas pesquisadas. Levantou-se dados quantitativos e qualitativos. 

Enfatizou-se o levantamento de dados quantitativos em um questionário de 

questões fechadas devido ao amplo número de empresas a serem 

investigadas e sua dispersão geográfica, o que dificultaria entrevistas 

individualizadas. Ao mesmo tempo, o questionário incluiu também questões 

abertas, possibilitando a obtenção de alguns dados qualitativos, como forma de 

caracterizar melhor as necessidades e fontes de informação. Utilizou-se 

também, para coleta de dados qualitativos, duas entrevistas com representante 

do SINDIMOV/MG.

A elaboração da análise qualitativa dos dados obtidos e da conclusão, 

procedeu-se a partir da confrontação dos dados com o referencial teórico, e 

ainda através de contatos posteriores com a superintendente do 

SINDIMOV/MG, que demonstrou um profundo conhecimento não só do setor, 

mas também do perfil de todas as empresas associadas. O objetivo desses 

contatos, foi o de entender o porque da utilização, ou não utilização de 

determinados tipos de informações, fontes e órgãos.

Analisou-se também, a possibilidade das fontes levantadas através do 

questionário de pesquisa, serem disponibilizadas via Internet, tendo em vista as 

formas de publicação e obtenção de cada uma delas.
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6.1- Seleção do universo da pesquisa

O setor moveleiro no Estado de Minas Gerais compreende aproximadamente 

6.500 empresas. Selecionou-se para a pesquisa apenas as 184 empresas que 

correspondiam às associadas ao SINDIMOV/MG até o mês de outubro/99. 

Optou-se por realizar a pesquisa nesse segmento da indústria de Minas Gerais 

por diversas razões. Em primeiro lugar, a dispersão geográfica em cerca de 10 

municípios do estado, o que possibilitaria a coleta de dados mais diversificados 

em várias cidades. Em segundo lugar, a facilidade de identificação das 

empresas, através da existência de um cadastro fornecido pelo 

SINDIMOV/MG. Esse sindicato vem, a cada dia, adquirindo novos associados, 

devido a sua boa participação e apoio às empresas do setor, como por 

exemplo o oferecimento de cursos e a promoção de eventos. Assim, em 

terceiro lugar, vem a possibilidade de aprimoramento do sistema de 

informações do SINDIMOV/MG, uma vez que ele vem fornecendo apoio 

informacional às empresas associadas e tem demonstrado interesse em 

melhorar esse sistema, através de um entendimento mais profundo das 

necessidades de informação de seus associados.

6.2 - Elaboração do instrumento de coleta de dados

O acompanhamento da literatura relativa às necessidades informacionais de 

empresas, às estratégias de monitoração ambiental e o estudo sobre o setor 

moveleiro serviram de base para a elaboração do instrumento de coleta de 

dados, para a sua análise e também para a elaboração da conclusão.

Além disso, nos estágios iniciais de elaboração do questionário foi realizada 

uma entrevista (conforme Anexo I), com o SINDIMOV/MG, objetivando 

caracterizar o setor, identificar as demandas informacionais, assim como as 

atuais fontes de obtenção de informação e também delimitar o universo de 

empresas a serem investigadas. Essa entrevista proporcionou subsídios para a 

elaboração de uma versão inicial do questionário que seria aplicado nas 

empresas associadas ao sindicato.
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O questionário foi subdividido basicamente em 2 partes, ambas com perguntas 

“abertas” e “fechadas” com o intuito de proporcionar respostas tanto 

qualitativas como quantitativas.

A primeira parte do questionário, dividida em três blocos, buscou caracterizar a 

empresa, e sua gerência. Nessa parte do questionário, seguiu-se as sugestões 

de DEGENT (1986). De acordo com este autor, cada empresa tem suas 

necessidades específicas de informação, em função do setor no qual está 

inserida e, sobretudo, do estilo gerencial de seus executivos. Na mesma linha, 

BARBOSA (1997), ROUSE & ROUSE (1984) e ainda TAYLOR (1986), 

sugerem que para abordar-se satisfatoriamente as necessidades 

informacionais, deve-se estudar os usuários considerados.

No primeiro bloco de perguntas da primeira parte do questionário buscou-se 

identificar o respondente quanto ao seu nome, cargo, escolaridade, idade e 

grau de conhecimento e utilização de informática.

O segundo bloco se referiu à empresa, identificando seu nome, localização 

geográfica, tempo de mercado, número de funcionários, bem como a 

caracterização e comercialização de seus produtos.

Já no terceiro bloco, buscou-se caracterizar a empresa de acordo com a 

utilização da Internet, e a pessoa responsável pela busca de informações. 

Essas questões tiveram como objetivo identificar o grau de utilização da 

Internet, visto que é importante sua caracterização como forma de obtenção de 

informações, além da identificação do grau de importância hierárquica da 

pessoa que faz a busca de informações para a empresa.

As perguntas utilizadas na segunda parte questionário foram elaboradas com 

base na definição de FIGUEIREDO (1993): necessidades de informação são o 

que um indivíduo deve ter para o seu trabalho, entre outras atividades. As 

necessidades de informação são, portanto, uma demanda em potencial para a 

manutenção e melhoria da competitividade das empresas no mercado.
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Além disso, baseando-se nos estudos de CHOO, WHITE, SUTTON E PORTER 

e também, na estratégia militar sugerida por DEGENT (1986) que divide o 

universo das informações em três áreas básicas: áreas de influência; áreas 

limítrofes e áreas de interesse, procurou-se identificar os principais tipos de 

informação utilizadas, assim como as fontes das informações e órgãos aos 

quais as empresas recorrem para suprir suas necessidades informacionais 

competitivas e para realização de novos negócios.

TABELA 4

Tipos, fontes e órgãos de informação que foram inseridos ao questionário

aplicado nas empresas.

Tipos Fontes Orgãos
Consumidores Jornais SINDIMOV
Concorrentes Revistas ABIMOVEL
Fornecedores Catálogos, Livros, etc. CETMAM
Revendedores Publicações (Boletins, 

Folders, etc.)
CETEMO

Treinamento de Mão de Obra Vídeos SESI
Obtenção de Mão de Obra Base de Dados SENAI
Impactos Ambientais/Ecologia Internet SEBRAE
Medidas do Governo Bibliotecas ESCOLAS E 

UNIVERSIDADES
Informações Financeiras (juros, 
taxas)

Congressos, 
Seminários e 
Palestras

CETEC

Dados e Estatísticas do Setor Eventos, Exposições, 
Feiras, etc.

INDI

Congressos, Seminários e 
Palestras

Empresas (Contatos 
Pessoais)

INPI

Eventos, Exposições, Feiras etc. Outras CNI/DAMPI
Informação Gerencial SINE/NOT
Importação de Matéria Prima FIEMG
Exportação Produtos Acabados EMBAIXADAS
Máquinas e Equipamentos OUTROS (Quais?)
Novas Tecnologias
Matéria-Prima
Insumos (Resinas, Colas, Tintas)

Design (Desenho, Projeto, 
Acabamento, etc.)
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Buscou-se também, dados sobre a freqüência de utilização conforme os 

critérios da TAB. 5 abaixo, relacionados com a percepção que os usuários têm 

quanto às facilidades e acessibilidade da informação. Dentre eles, estão 

custos, proximidade geográfica, disponibilidade de múltiplas fontes de 

informação e de canais de comunicação, tanto formais como informais, 

conforme os estudos de KENNEY (1966); ORTON & WIKSEMAN (1997); 

CHEN & HERNON (1982); MICK & LINDSEY & CALLAHAN (1980); FISHER 

(1982); FIGUEIREDO (1994) e PRINGGOADISURYO (1984).

Também, buscou-se identificar dados, conforme a TAB. 5, baseados nos 

critérios sugeridos por DEGENT (1986), que menciona que as prioridades das 

informações devem ser definidas de acordo com a importância do 

conhecimento dela, a probabilidade e o horizonte em que ela vai ocorrer, o 

custo para a empresa e o seu tempo de reação.

TABELA 5

Critérios de utilização dos tipos de informação, fontes e órgãos mencionados

no questionário.

CRITÉRIO SIGNIFICADO
N = Não utilizo A empresa pesquisada não faz uso ou 

raramente utiliza as informações, 
fontes e órgãos mencionados.

Q = Quando necessário A empresa pesquisada faz um 
moderado uso (às vezes) das 
informações, fontes e órgãos 
mencionados.

F = Freqüentemente A empresa pesquisada faz uso 
contínuo das informações, fontes e 
órgãos mencionados.

Ofereceu-se nessa parte do questionário, questões fechadas e abertas, 

possibilitando aos respondentes citarem exemplos de fontes e órgãos 

utilizados.



6.3 - Pré-teste

O questionário (conforme Anexo II) foi submetido a um pré-teste e validado, 

após ser aplicado em 2 (duas) das empresas associadas ao SINDIMOV/MG, 

com a correção de apenas uma falha em sua formulação, no que diz respeito à 

freqüência com que os tipos de informação, fontes e órgãos eram utilizados. 

Essa modificação foi introduzida, já que a escala até então utilizada não havia 

ficado clara para quem respondia às perguntas.

Nos estágios iniciais de elaboração do questionário verificou-se também, que a 

pergunta sobre a qualidade dos produtos e direcionamento dos mesmos para o 

mercado (classes A, B, ou C), poderia ser considerada ofensiva por parte dos 

pesquisados. Com isso, substituiu-se essa pergunta por outra que identificasse 

o valor médio dos produtos. Desta forma, pôde-se inferir o padrão desses 

produtos e também a que classe sócio-econômica seriam destinados, através 

de sua faixa de preços.

6.4 - Coleta e análise de dados

Após a realização do pré-teste e sua devida validação, o questionário foi 

aplicado através do uso de ligações telefônicas, com duração de 

aproximadamente 15 minutos cada uma, durante os meses de setembro e 

outubro/99, para as 182 empresas associadas até então ao SINDIMOV/MG. 

Optou-se por entrevistas telefônicas, ao invés de enviar o questionário por 

correio, para se ter a garantia de um maior número possível de respostas. Esta 

estratégia provou ser eficaz, já que houve um retorno de mais de 80% das 

empresas que foram contactadas. Vale ressaltar que o número do telefone das 

empresas foi obtido através do fornecimento, pelo SINDIMOV/MG, do cadastro 

de todas as empresas a ele associadas.

Após a obtenção de dados, foram ainda realizados telefonemas de 

acompanhamento, quando necessário, às empresas, com o intuito de 

esclarecer os comentários feitos por elas, bem como a identificação de
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algumas siglas relativas a outros órgãos citados, que não estavam no 

questionário.

Os dados foram analisados quantitativa e qualitativamente. A análise 

quantitativa consistiu na tabulação de todas as respostas e de cálculos 

percentuais de freqüência de ocorrência de cada resposta. Já a análise 

qualitativa constituiu-se na análise da entrevista realizada com a 

superintendente do SINDIMOV/MG e nos contatos posteriores feitos com 

algumas das empresas que responderam ao questionário. Essas entrevistas 

visaram esclarecer os dados obtidos quantitativamente.

pini IOTFCA "PROF.a ETELV1NA UMA
' Escola da Biblioteconomia cia UFMG
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7 - APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

Realizou-se contato com todas as empresas cadastradas ao SINDIMOV/MG, 

até a data da pesquisa. Foram pesquisadas 184 (cento oitenta e quatro) 

empresas. Desse universo foram descartadas 14 (7,70%) por não constar, no 

cadastro do SINDIMOV/MG, o número do seu telefone ou ainda por esse 

número estar incorreto, além de duas outras empresas, as quais foram 

utilizadas para o pré-teste. Sendo assim, o universo utilizado foi de 168 (cento 

e sessenta e oito) empresas, todas associadas ao SINDIMOV/MG.

Os percentuais de obtenção de respostas ao questionário foram os seguintes:

• 85,12%, ou seja; 143 responderam ao questionário;

• 7,14%, ou seja; 12 empresas não tiveram interesse em responder ao 

questionário;

• 7,74%, ou seja; 13 empresas não deram retorno ao contato realizado.

O GRAF. 1 a seguir demonstra o percentual de respostas das empresas 

pesquisadas

Em alguns casos (8 empresas, ou 4,76% da amostra), uma mesma pessoa 

respondeu o questionário para mais de uma empresa. Nesses casos, o 

respondente era proprietário e/ou responsável pela busca de informação em 

mais de uma empresa. Na realidade foram obtidas, então, 135 respostas, 

correspondendo a um universo de 143 empresas.
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Foi solicitado por 16 empresas (8,79% da amostra) que a pesquisa fosse 

realizada via fax. Desse total somente 03 empresas (18,75%) retornaram 

resposta.

Das entrevistas realizadas, a maior parte foi respondida pelo próprio 

proprietário (75,52%), o que, somado à alta taxa de resposta (somente 12 

empresas (7,14%) não manifestaram interesse em responder a pesquisa) 

demonstra ser de muito interesse a obtenção de informações por parte das 

empresas.

As Tabelas apresentadas a seguir, mostram informações referentes a cada 

bloco do questionário aplicado nas empresas. Nessas tabelas foram indicados 

em vermelho os maiores índices percentuais, para facilitar a visualização dos 

mesmos como itens mais citados no questionário.

Quanto à primeira parte do questionário, referente à caracterização da gerência 

e das empresas pesquisadas, foram obtidos os seguintes resultados: o nível de 

escolaridade que apresentou maior percentual foi o 2° grau (39,86%), a faixa 

etária dos proprietários entre 31 e 40 anos foi a mais presente (37,76%) e o 

grau de conhecimento e utilização de informática é regular (68,53%). Concluiu- 

se ainda, que a pessoa responsável pela busca de informações nas empresas 

é, na maioria das vezes o próprio proprietário, correspondendo a 71,13% da 

amostra.
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TABELA 6

Caracterização da gerência

Cargo das pessoas entrevistadas
Proprietário Diretor Gerente Outros

108 5 17 13
75,52% 3,50% 11,89% 9,09%

Escolaridade
19 grau 2- grau ou técnico Superior incompleto Superior completo

30 57 29 27
20,98% 39,86% 20,28% 18,88%

Idade
18 anos 19 a 30 anos 31 a 40 anos 41 a 50 anos Mais de 50 anos

0 23 54 44 22
0,00% 16,08% 37,76% 30,77% 15,38%

Grau de conhecimento/utilização de informática
Regular Médio Bom

98 23 22
68,53% 16,08% 15,38%

Quem busca informações para a empresa?
Você Outro
101 41

71,13% 28,87%

Através das respostas coletadas, conclui-se que mais da metade das empresas 

está no mercado por mais de 10 anos (53,85%), sendo que o número de 

funcionários, em grande parte delas (43,36%), não é superior a 30. O objetivo 

da pergunta sobre o número de funcionários era verificar qual o porte das 

empresas pesquisadas. Constatou-se que a maioria delas são empresas de 

micro e pequeno porte, segundo critérios do IEL/MG — Instituto Euvaldo Lodi, 

que considera empresas com até 99 funcionários como sendo desse porte.
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TABELA 7

Caracterização das Empresas

Tempo em que está no mercado
até 3 anos até 5 anos até 10 anos Acima de 10 anos

18 12 36 77
12,59% 8,39% 25,17% 53,85%

Número de funcionários
até 5 Até 10 até 30 até 50 Acima de 50

22 25 62 19 15
15,38% 17,48% 43,36% 13,29% 10,49%

Constatou-se que os principais produtos fabricados pelas empresas são os 

móveis residenciais (64,34%) e de madeira (77,62%). Uma das perguntas do 

questionário relativa ã comercialização dos produtos, a de número 12, 

focalizava no valor médio em reais dos produtos fabricados pela empresa. Esta 

pergunta teve como intuito identificar o padrão econômico do mercado da 

empresa, bem como a verificação da qualidade dos produtos fabricados por 

ela. Observou-se que em 34,97% das empresas pesquisadas o valor médio 

dos produtos é até R$500,00 (quinhentos reais).

TABELA 8 

Caracterização dos produtos

Principais produtos fabricados pela empresa
Residenciais Escritório Hospitais Comerciais Indústrias Outros

92 5 0 8 0 38
64,34% 3,50% 0,00% 5,59% 0,00% 26,57%

Tipos de móveis fabricados pe a empresa
Madeira Metal Madeira e Metal Tubular Outros

111 4 16 0 12
77,62% 2,80% 11,19% 0,00% 8,39%

Valor médio em reais dos móveis fabricados pela empresa9

Até De 101,00 De 501,00 De 1001,00 Acima de Não
100,00 até 500,00 até 1000,00 até 3000,00 3000,00 responderam

29 50 32 12 0 20
20,28% 34,97% 22,38% 8,39% 0,00% 13,99%

Constatou-se também que a maior parte das empresas não importa matéria- 

prima (93,71%), nem exporta produto acabado (97,90%), sendo que 91,61%

9 Vendas para o consumidor final.
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delas, movimenta-se somente no mercado interno e apenas uma empresa 

importa matéria-prima e exporta produto acabado simultaneamente.

TABELA 9

Caracterização da interação com mercados externos e internos

Importação de matéria prima
Sim Não

9 126
6,67% 93,33%

Exportação de produto
aca Dado

Sim Não
3 132

2,22% 97,78%
Somente Mercado Interno

Sim Não
123 12

91,11% 8,89%

A maior parte das empresas não possui acesso à Internet (58,04%), sendo que 

86,75% das empresas a utilizariam, se nela estivessem disponíveis 

informações sobre o setor de madeira e mobiliário e que 34,55% delas estão 

pretendendo ter acesso num tempo máximo de até 01 ano.

Os GRAF. 2 e 3 abaixo demonstram o percentual atual e futuro de utilização da 

Internet pelas empresas.

GRÁFICO 2: Já acessam a Internet. GRÁFICO 3: Pretendem utilizar a Internet.
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TABELA 10 
Acesso à Internet

Você ou sua empresa possui acesso à Internet?
Sim Não
60 83

41,96% 58,04%
Usaria Internet se nela houvessem informações sobre

o setor?
Sim Não
72 11

86,75% 13,25%
Pretende ter acesso à Internet?

Sim Não
63 20

75,90% 24,10%
Quando vai acessar a Internet?

até 1 
mês

até 6 
meses

até 1 ano até 2 
anos

mais de 2 anos

2 18 19 8 8
3,64% 32,73% 34,55% 14,55% 14,55%

Com relação aos tipos de informações utilizadas pelas empresas, a pesquisa 

revelou que:

O tipo de informações buscadas freqüentemente na maior parte das empresas 

são sobre: quem são e o que fazem os concorrentes (40,56%), quais são os 

fornecedores (61,54%), medidas do governo (48,95%), informações financeiras 

(53,85%), novas tecnologias (45,45%), matéria-prima (60,84%) e insumos 

(55,94%).

Os tipos de informações procuradas só quando necessário (informações que 

não possuíam uma busca freqüente, ou seja, apenas às vezes eram 

procuradas) são sobre: consumidores (47,55%), treinamento de mão-de-obra 

(48,95%), dados e estatísticas do setor (38,46%), congressos (seminários e 

palestras) (47,55%), eventos (exposições e feiras) (52,45%), informação 

gerencial (46,85%) e máquinas e equipamentos (46,15%).
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As informações que na maioria das empresas não são procuradas são sobre: 

revendedores (44,06%), obtenção de mão-de-obra (43,36%), impactos 

ambientais (41,96%), importação de matéria-prima (66,43%), exportação de 

produtos acabados (71,33%) e design (38,46%).

TABELA 11

Freqüência de utilização dos tipos de informação

Freqüência de utilização das seguintes nformações:
Opções de resposta Não utilizo Quando

necessário
Freqüentemen

te
Não utilizo Quando 

necessário
Freqüentemen

te
Consumidores 47 68 28 32,87% 47,55% 19,58%
Concorrentes 41 44 58 28,67% 30,77% 40.56%
Fornecedores 18 37 88 12,59% 25,87% 61,54%
Revendedores 63 44 36 44,06% 30,77% 25,17%
Treinamento de mão de obra 47 70 26 32,87% 48,95% 18,18%
Obtenção de mão de obra 62 51 21 46,27% 38,06% 15,67%
Impactos Ambientais/Ecologia 60 46 37 41.96% 32,17% 25,87%
Medidas do Govemo 27 46 70 18,88% 32,17% 48,95%
Informações Financeiras (juros, taxas) 29 37 77 20,28% 25,87% 53,85%
Dados e Estatísticas do setor 45 55 43 31,47% 38,46% 30,07%
Congressos, Seminários e Palestras 32 68 43 22,38% 47,55% 30,07%
Eventos, Exposições, Feiras etc. 21 75 47 14,69% 52,45% 32,87%
Informação Gerencial 30 67 46 20,98% 46,85% 32,17%
Importação de matéria prima 95 32 16 66,43% 22,38% 11,19%
Exportação produtos acabados 102 31 10 71,33% 21,68% 6,99%
Máquinas e Equipamentos 21 66 56 14,69% 46,15% 39,16%
Novas Tecnologias 27 51 65 18,88% 35,66% 45,45%
Matéria-prima 15 41 87 10,49% 28,67% 60,84%
Insumos (resinas, colas, tintas) 21 42 80 14,69% 29,37% 55,94%
Design (desenho, projeto, acabamento, etc.) 55 42 46 38,46% 29,37% 32,17%

Os comentários a seguir foram feitos individualmente por pessoas que 

responderam ao questionário, no que diz respeito aos tipos de informação 

pesquisadas:

=> “Existe sempre muita burocracia na hora de conseguir empréstimos e 

financiamentos, além de pessoas desqualificadas para esclarecer dúvidas.” 

=> “Existe uma carência de softwares para orçamentos no mercado”.

Com relação às fontes de obtenção dessas informações os participantes 

relataram que as fontes de informações utilizadas freqüentemente na maior 

parte das empresas são:

• Jornais (74,13%). Foram citados o Diário do Comércio, O Tempo, a Gazeta 

Mercantil, o Estado de Minas, o Jornal do SINDIMOV/MG e o Jornal do 

CETEMO, todos eles contendo informações referentes à falências e
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concordatas, investimentos, pacotes do governo, índices econômicos e 

licitações, além de informações genéricas sobre o setor; e

• Revistas (77,62%). Foram mencionadas revistas importadas de língua 

alemã, italiana e espanhola, cujos títulos não foram citados. Foram citadas 

ainda, a Revista do Marceneiro, Casa Cláudia, Casa e Jardim, Arquitetura e 

Construção e, principalmente a Revista Móbile, que possui diversos 

módulos separados em: Lojista, Fornecedores, um encarte publicado 

trimestralmente chamado Revista Madeira Móveis, além de uma publicação 

bimestral chamada Revista da ABIMOVEL.

• Cabe mencionar o fato de que outras revistas foram citadas, como por 

exemplo as revistas Veja, Exame e Isto é, como forma de obtenção de 

informações genéricas não especificamente ligadas ao setor.

GRÁFICO 4: Percentual de fontes de informação utilizados com mais 
freqüência.

Constatou-se que as fontes de informação utilizadas só quando necessário 

são: Congressos (Seminários, Palestras) (58,04%), Eventos (Exposições, 

Feiras) (66,43%) e Empresas (contatos pessoais) (41,26%).

As fontes de informações que na maioria das empresas não são utilizadas, 

são: Catálogos e livros (51,75%), Publicações (62,24%), Vídeos (79,02%), 

Base de Dados (82,52%), Internet (63,64%), Bibliotecas (88,11%) e outras 

(85,31%).

Outras fontes de obtenção de informação como a grande audiência de Rádios 

AM (Itatiaia e CBN) e também de telejornais (Jornal Nacional e locais), foram 

detectadas através da entrevista realizada com a representante do 

SINDIMOV/MG.
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TABELA 12

Freqüência de utilização das fontes de informação.

Freqüência de utilização dessas fontes de informação:
Opções de resposta Não

utilizo
Quando

necessário
Frequentemente Não utilizo Quando

necessário
Freqüentemente

Jornais 34 3 106 23,78% 2,10% 74,13%
Revistas 24 8 111 16,78% 5,59% 77,62%
Catálogos, livros, etc. 74 42 27 51,75% 29,37% 18,88%
Publicações (boletins, folders, etc.) 89 36 18 62,24% 25,17% 12,59%
Vídeos 113 27 3 79,02% 18,88% 2,10%
Base de Dados 118 19 6 82,52% 13,29% 4,20%
Internet 91 24 28 63.64% 16,78% 19,58%
Bibliotecas 126 15 2 88,11% 10,49% 1,40%
Congressos, Seminários e Palestras 45 83 15 31,47% 58.04% 10,49%
Eventos, exposições, feiras, etc. 23 95 25 16,08% 66,43% 17,48%
Empresas (contatos pessoais) 47 59 37 32,87% 41,26% 25,87%
Outras 122 8 13 85.31% 5,59% 9,09%

O comentário a seguir foi feito individualmente por uma das pessoas que 

responderam ao questionário, no que diz respeito às fontes de informação 

pesquisadas:

=> “Muitas vezes deixamos de buscar informações por causa das dificuldades 

de acesso.”

Com relação aos órgãos em que as empresas buscam informações, a pesquisa 

revelou que o órgão utilizado freqüentemente na maior parte das empresas é o 

SINDIMOV com 69,93% das empresas pesquisadas.

O alto índice de consultas feitas ao SINDIMOV/MG, é devido ao fato de que o 

sindicato, por ser bastante influente e participativo, disponibiliza, através de 

jornais próprios, comunicados e contínuas palestras e encontros, a maioria das 

informações nas quais as empresas têm interesse, ou algum tipo de dificuldade 

em adquirir.

Os órgãos que são procurados para obtenção de informações somente quando 

necessário são: SENAI (50,35%), SEBRAE (55,24%), e FIEMG (45,45%).

Constatou-se que os órgãos que na maioria não são utilizados, foram: 

ABIMOVEL (81,12%), CETMAM (97,20%), CETEMO (86,71%), SESI (62,94%), 

ESCOLAS E UNIVERSIDADES (84,62%), CETEC (93,71%), INDI (94,41%),
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INPI (86,71%), CNI/DAMPI (94,41%), SINE e/ou NOT (82,52%), EMBAIXADAS 

(90,21%) e outros (84,62%).

Outros órgãos foram citados pelas empresas que responderam ao 

questionário: órgãos que fornecem informações sobre dados econômicos 

(Associação Comercial e CDL - Câmara de Dirigentes Lojistas); órgãos que 

fornecem informações fiscais e tributárias (Receita Federal, Secretaria do 

Estado da Fazenda, IOB - Informações Objetivas Publicações Jurídicas, COAD 

e escritórios de contabilidade) e órgãos de informações sobre crédito (SCI e o 

SPC). A pesquisa revelou ainda que as empresas buscam informações em 

empresas locais e associações de lojistas de móveis. Buscam também em 

associações de construtores e no CREA (Conselho Regional de Engenharia, 

Arquitetura e Agrimensura) por estarem ligadas ao ramo de construção civil, na 

venda de imóveis já mobiliados.

Os comentários a seguir foram feitos individualmente por pessoas que 

responderam ao questionário, no que diz respeito aos órgãos e instituições 

pesquisadas:

“Tenho conhecimento sobre palestras que ocorrem no SENAI, FIEMG, 

somente, por estes estarem ligados ao SINDIMOV”.
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=> “Em Formiga, não temos muito acesso a órgãos e pessoas, e muitas vezes 

não sabemos a quem recorrer”.

=> “Faltam muitas informações no sindicato”.

=> “O sindicato deveria ser menos político e mais técnico”.

Outras comentários coletados, e que não se relacionam diretamente com 

nenhum dos tópicos pesquisados são listados a seguir:

=> “Faltou neste questionário perguntas sobre a origem nacional da matéria 

prima”.

=> “Gostaria de receber retorno sobre o resultado desta pesquisa”.
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8 - ANÁLISE DOS DADOS E CONCLUSÃO

O quadro traçado por este estudo demonstra que a maioria das empresas 

pesquisadas está interessada na obtenção de informações que possam ser 

úteis para os seus negócios. Isto se enfatiza devido ao fato de que a presente 

pesquisa foi respondida, na maioria das vezes, pelos proprietários das 

empresas.

Caracterizando-se por estarem em uma faixa etária relativamente jovem, entre 

31 e 40 anos, os gerentes das empresas deste setor, possuem em sua maioria, 

uma escolaridade baixa, com apenas o 2- grau. Com isso, o conhecimento e 

utilização de informática demonstrou ser apenas regular, o que contribui 

também, para o fato de que as empresas tenham certa dificuldade e limitação 

na busca de informações, já que ficou constatado que essa busca é feita pelos 

próprios gerentes das empresas pesquisadas.

Apresenta-se, então, a necessidade de o SINDIMOV/MG propiciar aos seus 

associados, uma estratégia de melhoria do grau de educação básica e técnica 

dos gerentes das empresas, através da criação de cursos direcionados 

especificamente para eles, já que este estudo constatou que o Sindicato está 

servindo como referência para as maiorias das empresas associadas a ele.

Cabe ressaltar a possibilidade do uso da Internet com o propósito de 

treinamento e como recurso disponibilizado na obtenção de informações, 

desde que superadas as limitações quanto ao grau de conhecimento de seus 

trabalhadores.

Alguns comentários apurados durante a pesquisa, como o descrito abaixo, 

demonstraram que as empresas do setor, muitas vezes não conseguem obter 

a informação por não saberem onde e como captá-las.

“Em Formiga, não temos muito acesso a órgãos e pessoas, e 

muitas vezes não sabemos a quem recorrer”.
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Apesar de mais da metade das empresas pesquisadas estarem no mercado há 

mais de 10 anos, o seu número médio de funcionários não é superior a 30, o 

que caracteriza o universo pesquisado como de micro e pequenas empresas. 

Conforme visto na literatura, o principal produto fabricado por estas empresas 

são os móveis residenciais de madeira, para consumidores de um poder 

aquisitivo mais baixo, já que custam em média R$500,00 (quinhentos reais).

Seus produtos são dirigidos apenas ao mercado interno pois, constatou-se, que 

a grande maioria das empresas não se preocupa com exportação e 

importação, o que pode caracterizar também uma baixa qualidade dos 

produtos.

Este quadro traz como subsídio para o sistema de informações, o qual se 

pretende criar para atender às necessidades informacionais das empresas 

associadas ao SINDIMOV/MG, o interesse em disponibilizar informações 

referentes às vantagens trazidas pelos mercados de exportação, através da 

inclusão de links para outros sites de empresas que promovem este tipo de 

serviço, principalmente devido à globalização da economia brasileira e das 

diversas oportunidades trazidas pelo Mercosul.

Como exemplo, pode-se citar o site de Sheila Webber do Departamento de 

Ciência da Informação da Universidade de Strathclyde, em Glasgow na 

Escócia, com links para mecanismos de busca na Internet, informação para 

negócios, informações sobre países e empresas, dados estatísticos, 

econômicos e para exportação, pesquisa de mercado de companhias 

comerciais, um link para listas de discussão e até um serviço de tecnologia 

“push" o qual permite que os usuários cadastrados no site, recebam 

informações automaticamente, toda vez que acessarem suas caixas postais (e- 

mails).

Além disso, o site de Webber possui uma opção para oportunidades de 

negócios entre escoceses e brasileiros, através de um link para o site BrazilBiz, 

que é um site brasileiro de negócios entre empresas, no qual empreendedores 

estrangeiros buscam fazer negócios com empresários do Brasil.
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As FIG. 1 e 2 abaixo, mostra a tela inicial do site de Webber e também do site 

BrazilBiz.

Entretanto, apenas a disponibilização de informações para os empresários do 

setor, não é o bastante. Existe a premente necessidade de um trabalho mais 

profundo para se mudar a mentalidade profissional desses empresários, no que 

tange à falta de agressividade para a comercialização de seus produtos. Com 

essa mudança de cultura empresarial, surge a oportunidade para se atingir 

novos nichos de mercado tais como novas classes sócio-econômicas e novas 

praças de comercialização, seja nacional ou internacional.

Mais uma vez, fica evidenciado a necessidade de estudos mais profundos 

quanto à utilização da Internet, como forma de se promover e de se realizar 

treinamentos via web para os trabalhadores deste setor, através de tecnologias 

de ensino à distância por exemplo.

Quanto à Internet, as empresas demonstraram grande interesse em utilizá-la, 

já que 41,96% das empresas já possui acesso, 34,55% pretendem acessá-la 

em um prazo de até um ano e mais de 86% das que não a utilizam, o fariam se 

nela existisse um serviço/produto de informações dirigido ao setor.

Essa constatação mostra ser viável a criação do sistema de informações via 

Internet para o setor moveleiro, já que grande parte das empresas pesquisadas 

demonstraram interesse pela web, principalmente no que diz respeito à 

existência de informações especialmente dirigidas para elas.
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A Internet oferece ainda a possibilidade de facilitar o acesso à informação, 

solucionando o problema detectado nos comentários feitos por algumas 

empresas pesquisadas, como o descrito abaixo, sobre a dificuldade de acesso 

à informação.

“Muitas vezes deixamos de buscar informações por causa das

dificuldades de acesso.”

Visto que essa nova tecnologia vem atingindo cada vez mais um número maior 

de pessoas e de empresas, principalmente como uma nova maneira de se 

fazer negócios, torna-se interessante o uso da Internet também para o 

oferecimento de sistemas que forneçam subsídios informacionais a essas 

empresas, para que elas possam se desenvolver em termos de tecnologia e 

competitividade.

Este estudo permitiu a identificação dos principais tipos de informação que 

mais interessam às empresas, como visto em THOMPSON (1967), DILL 

(1958), DAFT e SOUMUNE & PARKS (1988), AUSTER & CHOO (1994), 

PORTER (1980) e SUTTON (1988), como sendo as sobre fornecedores, 

matéria-prima, informações financeiras, insumos, medidas do governo, novas 

tecnologias e sobre os concorrentes, em sua maioria pertencentes às áreas de 

influência, sugerida por DEGENT (1986).

Apesar de teoricamente constarem no grupo de informações que interessam às 

empresas, as informações sobre consumidores, treinamento de mão-de-obra, 

dados e estatísticas do setor, congressos e eventos, informação gerencial, 

máquinas e equipamentos, que em sua maioria pertencem às áreas limítrofes 

também sugeridas por DEGENT, apenas são buscadas quando existe a 

necessidade de se obter tal informação.

Já as informações sobre revendedores, obtenção de mão-de-obra, impactos 

ambientais, importação de matéria-prima, exportação de produto acabado e 

sobre design, que em sua maior parte pertencem às áreas de interesse 

estudadas por Degent, praticamente não são buscadas pelas empresas do



setor, já que surpreendentemente estes tipos de informação não as interessam. 

Isso provavelmente se dá devido ao fato de estarem bastante acomodadas 

quanto à fabricação e comercialização de seus produtos (atualmente apenas 

mercado interno) para outras praças e países, conforme entrevista realizada 

com o SINDIMOV/MG.

Cabe ressaltar a surpresa pelo fato do design se encontrar entre as 

informações não procuradas já que como visto na literatura, esse documento é 

um dos fatores de competitividade do setor. Isto implica uma forte 

demonstração de que o sistema de informações via Internet deve incentivar as 

empresas a se preocuparem com este tipo de informação, pois poderá trazer 

inúmeros benefícios para a comercialização de seus produtos.

Abre-se então, uma oportunidade para disponibilização, através do site, de 

uma página contendo um cadastro de arquitetos e decoradores, e ainda 

informações sobre novas tendências e design, conforme sugerido pelo 

SINDIMOV/MG e seguindo também o exemplo do Programa Brasileiro do 

Design que promoveu o Núcleo de Design do Mobiliário e o Manual de 

Desenvolvimento de Produtos para empresas com menos recursos financeiros.

Quanto às fontes de informação utilizadas, a pesquisa evidenciou baixo uso de 

fontes de informação. É importante, seja sob a perspectiva da teoria ou sob a 

da prática gerencial (MILLER & FRIESEN, 1977; SUBRAMANIAM, 

FERNANDES & HARPER, 1993), que se procure conhecer como as 

informações externas são obtidas e utilizadas. Sendo assim, constatou-se uma 

grande utilização (mais de 74% das empresas pesquisadas) de jornais e 

revistas, como fontes de informação. Isto se deve basicamente ao grande 

número de publicações dirigidas ao setor (jornais de associações e do 

sindicato), principalmente as revistas (como a Revista Móbile), fazendo com 

que as demais fontes como por exemplo congressos, eventos, contatos 

pessoais, vídeos, base de dados, bibliotecas e outros tipos de publicações, 

praticamente não sejam utilizados.
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Pode-se supor também que tal preferência pela utilização de jornais e revistas, 

seja devido ao difícil acesso ou desconhecimento das demais fontes como as 

citadas acima. Cabe ao sistema de informações via Internet propiciar uma 

oportunidade para essas empresas terem um meio de acesso e conhecimento 

a esses tipos de fontes de informação, através de links para outras páginas na 

web relacionadas a estas questões.

Com relação aos órgãos utilizados pelas empresas, constatou-se que a grande 

maioria, mais de 69% das empresas, se valem apenas do SINDIMOV/MG. Isto 

se deve ao fato de que o sindicato é expressivamente atuante, de forma a 

proporcionar cursos, eventos e toda a assessoria necessária às empresas, de 

forma subsidiada, o que praticamente descarta a utilização de outros órgãos.

Um sistema de informações via Internet poderia criar uma oportunidade para 

disponibilização de links, de endereço eletrônico, não apenas do 

SINDIMOV/MG, mas também de todos os outros órgãos relacionados ao setor 

com sites de informações presentes na Internet.

Cabe ao próprio SINDIMOV/MG um trabalho de sensibilização em suas 

empresas associadas, para criar novos hábitos de obtenção de informações e 

mudança da cultura empresarial. Esse trabalho deveria visar a mudança de 

atuação dessas empresas com relação ao seu comportamento gerencial e 

tecnológico, através de ações mais direcionadas aos interesses dos 

associados e também a sua descentralização como único órgão na resolução 

de problemas dessas empresas. Desta forma, poder-se-ia evitar ainda, 

comentários como os que foram feitos por duas empresas referentes à sua 

forma de atuação:

“Faltam muitas informações no sindicato”.

“O sindicato deveria ser menos político e mais técnico”.

A pesquisa confirmou os resultados de estudos existentes na literatura, dentre 

eles o de PACHECO (1991), sobre algumas características marcantes das 

pequenas e médias empresas nacionais, referentes ao seu esforço de
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mudança tecnológica, que podem ser resumidas da seguinte forma: a maior 

parte das empresas não adquire projetos ou serviços técnicos e não tem 

interesse em fazê-lo.

Predomina a adaptação de tecnologia no próprio estabelecimento uma vez 

que, além de não investirem na educação de sua mão-de-obra, não existe 

disponibilidade de recursos para a contratação de serviços junto às firmas de 

consultoria e instituições de pesquisa, ou mesmo a aquisição de tecnologia no 

exterior; a quase totalidade das empresas não desenvolve novos produtos ou o 

faz de forma não sistemática, pois como visto, não se preocupam com 

informações inerentes ao design de seus ou novos produtos.

A maioria das empresas não utiliza serviços de assistência técnica disponíveis 

em instituições de pesquisa e empresas de consultoria, visando à 

racionalização do processo produtivo. Junta-se a esse quadro, a grande 

dependência ao SINDIMOV/MG como praticamente o único órgão a que as 

empresas do setor recorrem.

Esse retrato também corrobora as conclusões de PACHECO (1991), que 

mostram que os principais problemas que provavelmente são enfrentados por 

estas empresas, visando ao seu desenvolvimento tecnológico, são o uso de 

equipamentos nacionais inadequados, obsoletos ou fabricados sob licença e 

sem adaptação à matéria-prima nacional; mão-de-obra sem conhecimento 

básico, apenas treinamento prático e com baixa produtividade; falta de 

padronização e normalização de matérias-primas, componentes e produto final; 

falta de controle de qualidade de produtos e processos; distanciamento em 

relação às instituições que desenvolvem pesquisas; conhecimento insuficiente 

do mercado, em termos de estratégias similares existentes.

Também devido ao despreparo técnico, pela escassez ou inexistência de 

pessoal com experiência para realizar pesquisa e desenvolvimento de produto; 

ausência de engenheiros em seu corpo técnico; dificuldades na obtenção de 

financiamentos, devido ao excesso de burocracia existente; escassez e/ou 

impropriedade de materiais bibliográficos; falta de conhecimento de empresas
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ou instituições que ofereçam serviços de informação e laboratoriais; além da 

dificuldade de adaptação tecnológica de seus produtos às condições regionais.

Chega-se a conclusão de que as empresas filiadas ao SINDIMOV/MG 

aparentam-se acomodadas em relação a iniciativas para o seu 

desenvolvimento, visto que não dão prioridade a uma devida formação à sua 

mão-de-obra, não se preocupam com assuntos relativos ao meio ambiente e 

com informações de cunho social que possam ser levadas em consideração 

por suas indústrias e que também não estão atentas à possibilidade de 

abertura de novos mercados.

Devido ao fato de as empresas pesquisadas serem ainda altamente 

dependentes do Sindicato para suas perspectivas de desenvolvimento 

mercadológico, deve-se enfatizar a importância de iniciativas que venham a 

mudar este quadro. Seja na mudança da cultura empresarial, valorização da 

mão-de-obra através de treinamento, desenvolvimento de seus produtos e 

modernização tecnológica das empresas ou seja através da criação de 

instrumentos como um sistema via Internet que disponibilize informações 

necessárias ao desenvolvimento do setor.

O quadro acima volta a evidenciar que não basta apenas a disponibilização de 

informações através de um sistema. São necessárias ações mais profundas 

que possibilitem o crescimento do setor, incentivando projetos como o que o 

SINDIMOV/MG vem desenvolvendo, como a criação de um centro de 

excelência da madeira e do mobiliário, com o oferecimento de treinamento em 

diversos segmentos desse mercado, o incentivo ao estudo e à adoção de 

novas formas de design. Iniciativas com essas, poderiam melhorar a qualidade 

de seus produtos, abrindo assim as portas para a comercialização (exportação) 

dos mesmos, devido a nova era de globalização da economia e da abertura de 

mercado atuais.

Dentro desta visão maior de necessidades de informação e, em sintonia com a 

proposta de PORTER (1980), a Internet poderia ser utilizada para a criação de 

produtos e serviços de informação, como por exemplo a criação de um serviço
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de atendimento ao fabricante através de e-mail, para à solução de questões 

básicas referentes à informações sobre encontros, eventos e fornecedores.

Pode-se citar ainda a disponibilização de outras informações direcionadas ao 

setor, como a criação de boletins informativos via Internet, sobre os tipos de 

informação menos utilizados mas com grande importância para as empresas, 

como por exemplo informações sobre importação, exportação, design e mão- 

de-obra.

A Internet poderia ser usada para dar acesso a um site informativo. Esse site 

teria como objetivo criar o hábito de uso e facilitar a obtenção de informações 

competitivas por parte de suas empresas. Poderia ser criada e divulgada uma 

base de dados via Internet, contendo informações sobre fornecedores, 

matérias-primas, informações financeiras além de outras inerentes ao setor 

moveleiro.

O presente estudo evidenciou, também, a necessidade de não apenas prover 

acesso as fontes de informação, mas a de criação de novas fontes 

direcionadas ao setor moveleiro, que promovam o crescimento gerencial e 

mercadológica de suas empresas.

A entrevista realizada com o SINDIMOV/MG, detectou que muitas empresas 

associadas, ainda fazem seu controle financeiro, de clientes entre outros, sem 

o auxílio de um computador. Torna-se premissa básica para o oferecimento de 

informações via Internet, a informatização dessas empresas.

É importante frisar que, através da avaliação das sugestões coletadas e de sua 

viabilidade de acesso, passou-se a desenvolver a partir do mês de 

novembro/99, com o apoio do IEL/MG (Instituto Euvaldo Lodi), um sistema 

baseado neste estudo, de informações para negócios via site na Internet, 

contendo inicialmente, as principais fontes levantadas e as mais 

freqüentemente utilizadas pelas empresas durante a pesquisa.
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Esse site será dividido basicamente em quatro partes. A primeira parte conterá 

informações sobre o próprio sistema de informações com o intuito institucional. 

A segunda constará de um espaço aberto para notícias e informações 

importantes para as empresas, na forma de um jornal eletrônico, com 

atualização diária através do IEUMG. A terceira parte conterá uma série de 

links a outros sites correspondentes às informações mais requisitadas pelas 

empresas como por exemplo revistas e jornais que possuírem texto completo 

disponibilizado na web, fornecedores e informações financeiras, conforme 

constatado neste estudo. E a quarta parte será formada por um sub-sistema de 

acesso às informações do banco de dados da FIEMG - Federação das 

Indústrias de Minas Gerais, com informações sobre fornecedores e outras 

empresas, cadastradas à essa instituição.

A disponibilização do site, em forma de projeto piloto para o SINDIMOV/MG, a 

avaliação de sua eficiência, bem como a realização de possíveis correções e 

melhorias, além da comercialização do mesmo para as empresas do setor 

moveleiro, são intenções de um projeto futuro.

É também projeto futuro, a utilização do modelo a ser desenvolvido, para a 

criação de sistemas de informações via Internet direcionado aos demais 

setores industriais do Estado de Minas Gerais.

Pode-se sugerir ainda outros estudos que avaliem em maior profundidade os 

aspectos qualitativos, referentes à necessidades e os critérios para obtenção 

de informações pelas empresas do setor moveleiro.
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9 - ANEXOS

9.1 - ANEXO I

QUESTIONÁRIO PARA O SINDIMOV/MG

1. Qual a área geográfica de atuação do SINDIMOV/MG?

A área de atuação do Sindicato das Indústrias do Mobiliário e de Artefatos de 

Madeira atua somente no Estado de Minas Gerais, tendo sua sede em Belo 

Horizonte. Existem ainda, outros sindicatos localizados nas cidades de Juiz de 

Fora, Ubá, Bom Despacho, Governador Valadares e Uberaba; não 

subordinados ao SINDIMOV.

2. Qual o principal mercado das indústrias moveleiras?

O principal mercado das indústrias moveleiras são os Estados do Rio de 

Janeiro, Bahia, São Paulo, além de Brasília e do próprio Estado de Minas 

Gerais.

3. O setor importa ou exporta algum produto ou serviço?

O setor mobiliário faz importação de maquinário pesado, material de 

acabamento e tintas.
Existe um programa, chamado PROMOVEL (Programa para o setor moveleiro) 

que já possui mais de 10% das empresas do Brasil inscritas para o comércio 

de exportação.

4. Quais as atuais fontes de informação para negócio?

a) Impressos (jornais, revistas, etc.)
Além de catálogos e feiras do setor, as empresas fazem uso da Revista Mobile, 

que traz informações do mercado em geral sobre lojistas, fornecedores, 

decoração e etc.
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b) Agências externas (jornais, bibliotecas, câmara de comércio, instituições)

As empresas fazem uso de diversos informativos provenientes da CNI - 

Confederação Nacional das Indústrias, FIEMG - Federação das Indústrias do 

Estado de Minas Gerais, da Federação do Comércio, BNDES - Banco 

Nacional de Desenvolvimento e do jornal Diário do Comércio, que fornecem 

pesquisas conjunturais, índices econômicos e informações generalizadas sobre 

o setor. E ainda informações sobre tecnologia na área através da ABIMOVEL - 

Associação Brasileira de Indústrias Moveleiras (revistas, folders e publicações), 

CETEMO - Centro de Tecnologia do Setor Mobiliário (SENAI), CETMAM - 

Centro Tecnológico da Madeira e Mobiliário e o SENAI da cidade de Ubá.

c) Fontes eletrônicas (internet, CD-ROM, videotexto)

As empresas utilizam a Internet, ainda em um número muito pequeno (somente 

diretores), para obterem informações sobre concorrentes, produtos divulgados 

pelos fornecedores, importação e comunicação através de email entre os 

diretores.
Ex.: de 6000 empresas, apenas 170 utilizam, através de 24 diretores. 

Utilizam-se em menor escala de cd-rom’s contendo catálogo de produtos, 

enviados pelos fornecedores.
Vale destacar o grande número de fornecedores da área, com sites na Internet, 

disponibilizando informações sobre seus produtos.

d) Fontes e contatos pessoais internos e externos

Existe um programa de intercâmbio entre as empresas, sobre tecnologia e um 

Fórum de Negócios que é organizado pelo SINDIMOV e realizado 

mensalmente.
Existe um serviço que funciona como uma espécie de disk 102 que fornece 

informações sobre as empresas.

e) Serviços de mídia (rádio, tv, etc.)
As empresas não fazem praticamente nenhum uso dessas mídias para a 

obtenção de informações.
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5. O setor possui algum serviço de informação ou biblioteca 

especializada?

Está sendo criado um Centro de Desenvolvimento Tecnológico da Madeira e 

Mobiliário que disponibilizará informações sobre as áreas: Gerencial e 

Tecnológica, Mão de Obra e Serviços Especiais como por exemplo assistência 

técnica e tecnológica às empresas.

Outro fator a ser destacado é o baixo nível de escolaridade existente no setor e 

a dificuldade de se ministrar treinamentos. Isto dificulta em muito o trabalho de 

obtenção de informações e evolução de sua mão de obra. Quase não existem 

pesquisas universitárias sobre a área e os treinamentos existentes são muito 

esporádicos e realizados através de parcerias.

Entrevista com Roselúci Jardim Ramos - Superintendente Administrativa 

do SINDIMOV-MG
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9.2 - ANEXO II

QUESTIONÁRIO PARA AS EMPRESAS DO SETOR DA MADEIRA E MOBILIÁRIO

DADOS PESSOAIS
1. Nome:___________________________________ __________________________

2. Cargo:______________________________________________________________

3. Escolaridade: □l°grau □2°grau ou técnico Osup. incompleto □sup. completo

4. Idade: üaté 18 anos □ d e l Ç a S O  □ d e 3 1 a 4 0  Ode 41 a 50 □acima de 50

5. Grau de conhecimentos/utilização de informática: □regular □médio Qbom 

DADOS SOBRE A EMPRESA
6. Empresa:___________________________________________________________

7. Cidade:__________________________________________Telefone:___________

8. Tempo que está no mercado: Qaté 6 meses Qaté lano Qaté 3anos Oaté 5anos
□até 10 anos □acima de 10 anos

9. Número de funcionários: Qaté 5 Qaté 10 Qaté 30 Qaté 50 □acima de 50

10. Quais os principais produtos fabricados por sua empresa?
□Móveis residenciais □Móveis p/ o escritório □Móveis p/ hospitais □Móveis p/ 
estabelecimentos comerciais □Móveis p/ indústrias □Outros. Qual?__________________

11. Que tipo de móveis são fabricados por sua empresa?
□Madeira □Metal □Madeira e metal □Tubular □Outro. Qual?______________________

12. Qual o valor MÉDIO em Reais, dos móveis fabricados por sua empresa?
□Até 100,00 QAté 500,00 QAté 1000,00 QAté 3000,00 □Acima de 3000,00

13. Sua empresa faz:
□ Importação de matéria prima. De onde?_____________________________________
□ Exportação de produto acabado. Para onde?__________________________________
□ Somente Mercado Interno. Qual?___________________________________________

ACESSO A INTERNET
14. Você ou sua empresa possui acesso à Internet? □sim Qnão

Por que não?_________________________________________________________

15. Usaria a Internet se nela houvessem informações sobre o setor de madeira e 
mobiliário? □sim □não Por que não?______________________________________

16. Pretende ter acesso à Internet? □sim □não
Quando? □até 1 mês □até 6 meses Qaté 1 ano Qaté 2 anos □+de 2 anos

17. Quem busca informações em sua empresa?
□você □outro. Qual o cargo?_________________________________________________
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18. De acordo com a tabela abaixo, qual a freqüência que sua empresa procura e/ou utiliza das 
seguintes informações? Marque de acordo com a seguinte pontuação: N = Não Utilizo, Q = 
Quando Necessário e F = Freqüentemente.

Informações
Sobre:

Freqüência Informações 
(de 1 a 5) sobre:

Freqüência 
(de 1 a 5)

Consumidores Congressos, Seminários e 
Palestras

Concorrentes Eventos, Exposições, Feiras etc. 
Informação GerencialFornecedores

Revendedores Importação de matéria prima
Treinamento de mão de obra Exportação produtos acabados
Obtenção de mão de obra Máquinas e Equipamentos
Impactos Ambientais Novas Tecnologias
Medidas do Governo Matéria-prima

Inf. Financeiras (juros, taxas) Insumos (resinas, colas, tintas)
Dados e Estatísticas do setor 
(n° de empresas, empregados, 
produtos, etc.)

Design (desenho, projeto, 
acabamento, etc.)

19. Qual a freqüência de procura e/ou utilização de informações nos seguintes itens? Marque de
acordo d a pontuação: N = Não Utilizo, Q = Quando Necessário e F = Freqüentemente.

FONTE QUAIS?
1. Jornais
2. Revistas
3. Catálogos, livros, etc.
4. Publicações (boletins, folders, etc.)
5. Vídeos
6. Base de Dados
7. Internet
8. Bibliotecas
9. Congressos, Seminários e Palestras
10. Eventos, exposições, feiras, etc.
11. Empresas (contatos pessoais)
12. Outras

20. Qual a freqüência de procura e/ou utilização de informações nos seguintes órgãos? Marque de 
acordo c/ a pontuação: N = Não Utilizo, Q = Quando Necessário e F = Freqüentemente.

ORGAO ORGAO
SINDIMOV CETEC
ABIMOVEL INDI
CETMAM INPI
CETEMO CNI/DAMPI
SESI SINE
SENAI FIEMG
SEBRAE EMBAIXADAS

ESCOLAS E UNIVERSIDADES OUTROS

21. Gostaria de comentar algo que não foi mencionado neste questionário?
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