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RESUMO 

Mediante as múltiplas perspectivas do desenvolvimento, é cada vez mais premente 
a busca de informações e análises que possam gerar novos conhecimentos para 
subsidiar o planejamento e apreciação de projetos com o propósito de contribuir com 
as atribuições do Poder Público responsável por planejar e desenvolver políticas 
públicas, visando ao crescimento econômico da cidade.  Dessa forma, pressupõe-se 
que a informação socioeconômica pode ser um recurso informacional propulsor do 
desenvolvimento. Entretanto, a percepção da necessidade, da busca e do uso das 
informações socioeconômicas está vinculada à cultura informacional, a qual foca o 
valor da informação. Condição que culmina o objetivo desta pesquisa que é 
apresentar crenças e valores do governo municipal, no entorno da busca e uso de 
informações de caráter socioeconômico. Sendo o foco, aquelas contidas na 
Demonstração do Valor Adicionado (DVA), elaboradas pelas empresas privadas. 
Para isso, busca-se destacar os conceitos de desenvolvimento local e o aspecto 
econômico e social sob a perspectiva informacional; discutir a vertente da cultura 
informacional na promoção da competência em informação; pontuar a DVA e seus 
aspectos informacionais; identificar através do estudo de caso, o elo de 
comunicação socioeconômica entre empresas e SMD de Franca/SP; pontuar 
através de estudo de caso, a cultura informacional da SMD-Divisão de Indústria 
Comércio e Serviços no entorno do uso de informações socioeconômicas, focando 
as contidas na DVA. A metodologia abarca estudo descritivo e exploratório, com 
abordagem qualitativa, estratégia de estudo de caso, o caso da Secretaria de 
Desenvolvimento – Divisão de Indústria, Comércio e Serviços do município de 
Franca/SP. Compreende também na metodologia, estudo bibliográfico sobre 
desenvolvimento, informação socioeconômica, DVA, cultura organizacional e 
informacional e competência em informação (ACRL, 2000) e a matriz de Ilharco 
(2003) que juntas foram utilizadas na análise da cultura informacional da SMD – 
Divisão de indústria comércio e serviços de Franca/SP. A coleta dos dados consistiu-
se de entrevistas semiestruturadas. Dessa forma, buscou responder como a cultura 
informacional de governo municipal valoriza o uso de informações socioeconômicas 
para o desenvolvimento local. Os resultados identificaram que a SMD – Divisão de 
indústria comércio e serviços valoriza as informações da DVA e acredita que essas 
informações têm potencial para nortear e inovar as políticas públicas voltadas ao 
desenvolvimento econômico e social, local, através das informações pertinentes à 
geração e distribuição de valor adicionado. Todavia, foi apurado que as empresas 
não disponibilizam a DVA para o órgão público. Mas, foi possível também identificar 
que as informações contidas na DVA poderiam ser utilizadas em 43% das 
ações/projetos dessa secretaria.  Após apresentar a diversidade de crenças e 
valores informacionais socioeconômicos, foi sugerida a implantação de um selo e 
uma premiação para motivar as empresas privadas a disponibilizar a DVA 
voluntariamente, para que esta se constitua como um elo direto de comunicação 
socioeconômico entre empresas e SMD, com a intenção prioritária de potencializar o 
desenvolvimento econômico e social local com maior aporte informacional 
socioeconômico. 
 
Palavras-chave: Demonstração do Valor Adicionado. Cultura Informacional. 
Competência em Informação. Desenvolvimento Local. 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 
 
 
Face to the multiple perspectives of development, it is increasingly urgent to search 
for information and analysis that can generate new knowledge to support the 
planning and evaluation of projects in order to contribute to the tasks of the 
government responsible for planning and developing public policies, aiming for 
economic growth of the city. Thus, it is assumed that socioeconomic information can 
be an informational resource driver of development. However, the perceived of the 
need, of the search and of the use of socio-economic information is linked to the 
information culture, which focuses on the value of information. Condition that led to 
the objective of this research, it is to present beliefs and values of the municipal 
government, surrounding the search and use of socio-economic information. Being 
the focus, those presented in the Statement of Added Value (DVA) developed by 
private companies. For that, the study seeks to highlight the local development 
concepts and the economic and social aspect in the informational perspective; 
discuss the aspect of information culture in promoting information literacy;  pointing 
the DVA and its informational aspects; identified through the case study, 
socioeconomic communication link between companies and SMD Franca / SP; 
pointing also through case study, the information culture of SMD - Division Industry, 
Trade and Services surrounding the use of socioeconomic information , focusing on 
those presented at the DVA. The methodology includes descriptive and exploratory 
study with a qualitative approach, case study strategy - the case of the Development 
Office - Division of Industry, Trade and Services of the city of Franca / SP. It also 
includes at the methodology , bibliographical study on development , socioeconomic 
information , DVA , organizational and information culture and information literacy 
(ACRL, 2000) and the matrix of Ilharco (2003 ) which together were used in the 
analysis of information culture of SMD - Division industry trade and service Franca / 
SP. The data collection consisted up to the semi-structured interviews. Thus, we 
sought to answer as the information culture of municipal government values the use 
of socio-economic information for local development. The results showed that the 
SMD - Trade Industry Division and services value the DVA information and believes 
that this information has the potential to guide and to innovate public policies aimed 
at economic and social development local, through the relevant information to the 
generation and distribution added value. However, it was found that the companies 
did not provide the DVA for the public government office. But, it was possible also to 
identify that the information contained in the DVA could be used in 43% of actions / 
projects that public agency. After presenting the diversity of beliefs and values 
socioeconomic informational, the implementation of a seal and an award was 
suggested to motivate private companies to provide the DVA voluntarily to that be 
able to become a direct link to socioeconomic communication between companies 
and SMD, with the priority intended to enhance the economic and social 
development local with higher amount of socioeconomic information. 
 
Keywords: Statement of Added Value. Informational Culture. Information Literacy. 
Local Development. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Na atualidade, mediante as múltiplas perspectivas do desenvolvimento, a 

busca incessante de informações e análises que possam gerar novas informações e 

conhecimentos para subsidiar o planejamento e análise de projetos com o propósito 

de desenvolvimento, é cada vez mais crescente.   

Nesses contextos, entende-se que a informação pode surgir como recurso 

necessário ao desempenho de atribuições daqueles que possuem como missão 

promover de alguma forma o desenvolvimento. 

 O desempenho das atribuições pode ser dependente da efetividade da 

informação no tocante às ações de reconhecimento e necessidade informacional, 

busca e acesso, avaliação, tratamento, compartilhamento e uso da informação, 

sendo essas atitudes relevantes, porque conferem aos indivíduos, ou a um grupo de 

indivíduos, competência em informação à medida que dominem essas ações. 

A competência em informação pode ser entendia como um instrumento em 

ação que reflete a cultura informacional, cultura que expressa os valores em relação 

à informação baseado nas crenças, valores e pressupostos da cultura 

organizacional, focando o papel da informação e do conhecimento, e as tecnologias 

da informação e comunicação, sendo esses elementos que despertam a 

necessidade, busca e uso da informação e direcionam o uso. 

Entre os diversos tipos de informação necessária ao desempenho de 

atribuições em prol do desenvolvimento, neste estudo o foco é a informação 

empresarial socioeconômica, que provém do ambiente empresarial e se 

contextualiza em torno das questões da economia e da sociedade. Nas questões 

econômicas, os conteúdos informacionais debatem volume de vendas, 

produtividade, custos, e geração e distribuição de riqueza. Nas questões da 

sociedade, o debate informacional, de forma sucinta, gira em torno da distribuição da 

renda, distribuição do valor adicionado, considerados como a remuneração dos 

fatores de produção, ou seja, a remuneração do trabalho e do capital. 

A partir daí, tem-se a contabilidade, uma ciência social aplicada, que gera 

informações econômicas além de financeiras, através das Demonstrações 

Contábeis, Relatório de Administração, Notas explicativas, Pareceres dos Auditores 

independentes e Pareceres do Conselho Fiscal. 
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Em meio a essas informações contábeis, têm ênfase as Demonstrações 

Contábeis, por se tratarem de informações elaboradas com fins de gestão, 

baseando-se em princípios, preocupando-se com registros, apurações de 

resultados, levantamentos de custos e despesas, apresentação do patrimônio, 

geração de caixa e geração e distribuição de riqueza, de valor adicionado, podendo 

ser compartilhadas e utilizadas simultaneamente por inúmeras pessoas, como os 

stakeholders, e também a sociedade, atingindo um universo de usuários com 

interesses e necessidades diversas, podendo, naturalmente, ser fontes genuínas de 

informação empresarial socioeconômica.  

Diante da natureza informacional das Demonstrações Contábeis, é visto por 

Smith (2013) que essas podem ser consideradas como produto informacional da 

contabilidade com finalidades e conteúdos específicos.  

Dentre esses produtos informacionais da contabilidade, aparece, a 

Demonstração do Valor Adicionado (DVA) com um alcance informacional 

socioeconômico, pois informa o valor da riqueza gerada pela empresa e a forma de 

sua distribuição pelos fatores de produção (capital e trabalho) e ao governo. Sendo 

essas informações equiparadas ao Produto Interno Bruto (PIB). 

Para De Luca (1998, p. 28), “[...] a Demonstração do Valor Adicionado é um 

conjunto de informações de natureza econômica”. Fregonesi (2009, p. 8) 

complementa a visão em relação à DVA, por entender que essa demonstração “[...] 

possui cunho econômico-social, uma demonstração voltada para a sociedade”. 

Ante o exposto, A DVA é uma demonstração contábil, elaborada por um 

conjunto de informação empresarial socioeconômica, como receita de vendas, 

insumos, retenções, e remuneração da mão de obra capital próprio e de terceiros, 

além dos tributos gerados. 

Informações capazes de suprir necessidades de governos e suas Secretarias, 

que possuem necessidades divergentes nas especificidades, mas congruentes na 

finalidade, pois todos buscam conhecer a contribuição e o reflexo econômico e 

social das organizações no entorno onde estão instaladas, para apoiar suas 

decisões pertinentes à elaboração de políticas públicas em prol do desenvolvimento. 

Todavia, a necessidade, a busca e o uso de informações podem ser 

dependentes das tecnologias da informação, uma necessidade do mundo moderno, 

e do estabelecimento de prioridades informacionais que está vinculado à cultura 

informacional. Mediante essa reflexão, as informações socioeconômicas, tal como a 
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DVA, só serão acessadas em função dos valores e prioridades informacionais. 

Valores que se expressam na competência em informação, que neste trabalho se 

referencia ao conjunto de habilidades no entorno da informação, sendo a proposta 

da Association of College and Research Libraries (ACRL), divisão sobre 

competência em informação da American Library Association (ALA), sediada nos  

Estados Unidos, que tem como intuito a promoção do uso efetivo da informação e na 

natureza da informação, neste trabalho representada pela matriz de Ilharco (2003). 

Mediante esse contexto em que o uso e a busca da informação na promoção 

do desenvolvimento estão colocados, tem-se como questão de pesquisa: como a 

cultura informacional de governo municipal valoriza o uso de informações 

socioeconômicas para o desenvolvimento local? 

Dessa forma, o objetivo geral é apresentar crenças e valores do governo 

municipal, no entorno da busca e uso de informações de caráter socioeconômico. 

Sendo o foco, aquelas contidas nas DVA(s), elaboradas pelas empresas privadas. 

Muitos são os pontos que poderiam ser investigados no entorno dessa 

temática. Entretanto, os objetivos específicos de caráter mais concreto e 

operacional, com intuito de responder ao objetivo geral, indicar o caminho a 

percorrer e sustentar a pesquisa, são os que seguem: 

 Destacar os conceitos de desenvolvimento local e o aspecto econômico e social 

sob a perspectiva informacional;  

 Discutir a vertente da cultura informacional na promoção da competência em 

informação; 

 Pontuar a DVA e seus aspectos informacionais, retratando sua importância a 

partir de seus históricos, orientações, sua estrutura e o que representam suas 

informações e como podem ser interpretadas através dos indicadores; 

 Identificar através do estudo de caso, o elo de comunicação socioeconômica 

entre empresas e SMD – Divisão de Indústria Comércio e Serviços de 

Franca/SP; 

 Pontuar através de estudo de caso, a cultura informacional da SMD – Divisão de 

Indústria Comércio e Serviços no entorno do uso de informações 

socioeconômicas, focando as contidas na DVA. 
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Como procedimentos metodológicos, destaca-se uma pesquisa de 

abordagem qualitativa, objetivos exploratórios e descritivos, utilizando estratégia de 

estudo de caso, de natureza descritiva, segundo a classificação de Gil (2002). Para 

que a observação e análise do objeto estudado se traduzam em conhecimento, 

inicialmente adotou-se uma pesquisa bibliográfica sobre: desenvolvimento e 

informação; natureza da informação; cultura informacional e competência em 

informação; DVA e seus aspectos informacionais, temáticas, essenciais para este 

estudo de caso. 

O agente, estudo de caso desta pesquisa, é a Secretaria de Desenvolvimento 

SMD – Divisão de Indústria, Comércio e Serviços de Franca/SP, representada pelo 

respondente das entrevistas, o Diretor de Indústria e Comércio e Serviços.  

A cultura informacional no entorno de uso de informações socioeconômicas, 

principalmente as contidas na DVA é o corpus objeto do estudo de caso desta 

pesquisa. 

Para o alcance do objetivo e resposta da problemática em torno da cultura 

informacional, os critérios para apresentar a cultura informacional da SMD – Divisão 

de Indústria Comércio e Serviços de Franca/SP tiveram como base as competências 

em informação apresentadas pela ACRL (2000) e a matriz de Ilharco (2003) que 

estabelece a natureza da informação. O instrumento de pesquisa consistiu em 

entrevistas qualitativas semiestruturadas e analisadas com a utilização de duas 

ferramentas da linguística: a Análise de Conteúdo e a Análise do Discurso. 

A pesquisa está organizada em sete seções. Além da primeira seção 

introdutória, o trabalho conta mais seis seções. 

Na seção 2, discutiu-se o sobre a temática do desenvolvimento, 

caracterizando-o como um conceito complexo com pluralidade de perspectivas. No 

recorte sobre o desenvolvimento que se faz necessário pela sua pluralidade, a 

delimitação se estabelece em torno do desenvolvimento local e o aspecto 

econômico e social. Pontuaram-se as informações empresariais socioeconômicas 

para governo municipal e descreveu sobre a matriz de Ilharco (2003), que classifica 

a informação pela sua natureza. Natureza que é vista como uma forma de expressar 

a cultura informacional através da estratégia de uso da informação. 

Na seção 3, foram apresentadas discussões sobre a cultura informacional na 

promoção da competência em informação, ao considerar que essa competência 

reflete a cultura informacional em ação, e o uso da informação socioeconômica 
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empresarial depende do desenvolvimento ou não dessas competências. Discutiram-

se também nesta seção, conceitos e elementos da cultura organizacional, além da 

informacional, ao sopesar a existência de um elo léxico que interliga os conceitos 

não cabendo estudar a cultura informacional sem passar pela cultura organizacional, 

uma vez que a cultura informacional reflete as crenças, valores e pressupostos 

organizacionais em relação à informação. 

Na seção 4, apresentou referenciais teóricos que envolvem a DVA na 

perspectiva informacional, retratando sua importância a partir de seus históricos, 

orientações, sua estrutura e como podem ser interpretadas através dos indicadores. 

Foram relacionados elementos e atitudes informacionais no entorno do uso das 

informações contidas na DVA. 

Na seção 5, apresentou os procedimentos metodológicos a serem abordados, 

como o tipo da pesquisa, a coleta de dados, a análise dos dados e resultados e as 

etapas da pesquisa. 

Na seção 6, seção do estudo de caso, iniciou qualificando o estudo de caso e 

descrevendo o perfil do respondente da pesquisa, além de apresentar a cultura 

informacional da SMD – Divisão de Indústria Comércio e Serviços de Franca/SP, no 

entorno do uso de informações socioeconômicas, focando as contidas na DVA; 

também identificou um elo indireto de comunicação socioeconômica entre empresas 

e SMD – Divisão de Indústria Comércio e Serviços de Franca/SP realizado pelas 

instituições oficiais de informações socioeconômicas. 

Nessa mesma seção 6, a partir do reconhecimento da necessidade e formas 

de uso das informações contidas na DVA, sugeriu um elo direto de comunicação 

socioeconômica entre empresas e governo municipal, através da proposta de 

instituição do selo: “Empresa cidadã de Franca: Eu apoio o desenvolvimento 

informando a DVA”, viabilizando a disponibilidade das informações da DVA das 

empresas privadas que não possuem obrigação de publicá-las. 

 Por fim, na sétima seção, apresentou as conclusões sobre a dissertação, na 

qual analisou a resposta da questão de pesquisa e a contribuição com o 

desenvolvimento local. 

Dessa forma, a pesquisa estudou a cultura informacional da SMD – Divisão 

de Indústria Comércio e Serviços de Franca/SP, pontuou crenças e valores, do 

governo municipal, no entorno da busca e uso de informações de caráter 

socioeconômico. Sendo o foco, aquelas contidas nas DVA(s), elaboradas pelas 
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empresas privadas, possibilitando alavancar o valor informacional da DVA como 

informação empresarial socioeconômica para o desenvolvimento local, como recurso 

propulsor do desenvolvimento, e ainda suscitando a busca e uso da DVA como 

elemento revitalizador da cultura informacional do governo municipal. 

A partir dos pressupostos e dos procedimentos metodológicos, acredita-se 

ainda que a pesquisa se justifica na medida em que a articulação dos temas 

pertinentes às questões da pesquisa proporcionará um constructo teórico e técnico 

para a Ciência Contábil, como ciência social aplicada e para o planejamento e 

desenvolvimento de políticas municipais para desenvolvimento econômico e social 

através da informação contábil socioeconômica como recurso propulsor. E que, a 

partir da articulação interdisciplinar, a contribuição deve se estender às empresas 

privadas de capital fechado por meio da percepção da necessidade de divulgar a 

DVA e ao Governo Municipal por meio da necessidade de mobilizar ações no 

sentido de incentivar e promover a disponibilização da DVA para uso como recurso 

informacional para o desenvolvimento local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

2 DESENVOLVIMENTO E INFORMAÇÃO 

 
Para alcance do objetivo geral da pesquisa, esta seção compreenderá em seu 

referencial teórico três discussões.  Na primeira discussão, discorre sobre a temática 

do desenvolvimento, caracterizando-o como um conceito complexo com pluralidade 

de perspectivas. No recorte sobre o desenvolvimento, que se faz necessário pela 

sua pluralidade, a delimitação se estabelece em torno do desenvolvimento local e o 

aspecto econômico e social. Na segunda discussão, pontuam-se as informações 

socioeconômicas para governo municipal e possíveis fontes.  Na terceira discussão, 

descreve sobre a matriz de Ilharco (2003), que classifica as informações pela sua 

natureza. Natureza que reflete o uso da informação e é vista como uma forma de 

expressar a cultura informacional. 

 
2.1 Desenvolvimento local e o aspecto econômico e social 

 
Para esta pesquisa o desenvolvimento será recortado nas perspectivas 

econômica, social, no espaço local. Todavia, pontua-se o desenvolvimento em 

algumas perspectivas fechando no recorte. 

O desenvolvimento é uma das mais antigas e poderosas noções que 

perpassa a vida política, científica e social do mundo; é possível ainda observar que 

grande parte do que é estudado em ciências sociais está de alguma maneira 

relacionada à questão do desenvolvimento. Nesta perspectiva, a visão de Ventura 

(2009, p. 49), complementa a historicidade do desenvolvimento ao escrever: “[...] o 

desenvolvimento é um processo complexo e almejado historicamente por todas as 

nações do mundo”. 

Para Furtado (2000, p. 41), o desenvolvimento é “[...] um processo de 

transformação que engloba o conjunto de uma sociedade”. Ainda na concepção de 

Furtado (2002, p. 21) “[...] o desenvolvimento verdadeiro só existe quando a 

população no seu conjunto é beneficiada”. 

A partir das leituras e pesquisas sobre o desenvolvimento, é possível 

observar a pluralidade no entorno das concepções sobre o desenvolvimento. Os 

conceitos estão associados a uma multiplicidade de perspectivas, que dependendo 

do contexto o pensamento desenvolvimentista assume diferentes vieses, o que torna 

necessário discorrer sobre elas, minimizando possíveis dúvidas. Mediante esta 

circunstância, o Quadro 1, retrata algumas discussões e considerações pautadas 
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por pesquisadores do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional 

do Uni-Facef. 

 

Quadro 1 – Discussões e considerações sobre o desenvolvimento 

Autores Desenvolvimento 

Ventura (2009, p. 69) “Processo complexo e multidimensional vai além do 
crescimento econômico, pois envolve a valorização do 
humano, do social. Está, portanto, conectado à garantia do 
direito ao desenvolvimento de sua população”.  

Cavalcanti e Ruwer (2009, 
p.157) 

“Um tema amplo e complexo envolvendo não apenas o 
crescimento econômico, mas também atrelado ao 
crescimento social, cultural, político e ambiental”. 

Gea e Gera (2014, p. 222) “Um processo humano e social de ampliação das 
potencialidades da pessoa humana e seu empoderamento, 
tendo como instrumental básico deste processo as políticas 
públicas.” 

Fadel e Smith (2009, p. 75) “As discussões acerca do desenvolvimento têm tido presença 
constante no meio acadêmico; no entanto, apesar das 
divergências, as diferentes concepções de desenvolvimento 
não são, muitas vezes, excludentes e até se complementam 
em alguns pontos.” 

Espírito-Santo, Oliveira e 
Ribeiro (2008, p. 5) 

“Realidade a ser criada, e nunca um conceito universal, sob a 
pena, neste último caso, de torná-lo impotente, incapaz de 
produzir mudanças e responder às necessidades 
contextualizadas de uma determinada comunidade.” 

Freitas (2015, p. 103) 
 
 

“O desenvolvimento local ou regional é o resultado de todo 
processo educacional que provoca mudanças sociais 
econômicas no ambiente onde está inserido por meio do 
conhecimento, da gestão do emprego e do crescimento 
econômico.” 

Costa e Braga Filho (2014, 
p. 18) 

“O desenvolvimento se desdobra em vários pilares, o 
econômico, o social e o ambiental.” 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

A partir da pontuação de Costa e Braga Filho (2014, p. 18), no enfoque 

econômico, o economista Bresser-Pereira retrata o desenvolvimento como um 

processo de acumulação de capital: 

O desenvolvimento econômico é um fenômeno histórico que passa a 
ocorrer nos países ou estados-nação que realizam sua revolução 
capitalista, e se caracteriza pelo aumento sustentado da 
produtividade ou da renda por habitante, acompanhado por 
sistemático processo de acumulação de capital e incorporação de 
progresso técnico. (BRESSER-PEREIRA, 2006, p. 1). 

 
Já Furtado (1964, p. 29) define o desenvolvimento econômico como:  

 
Um processo de mudança social pelo qual um número crescente de 
necessidades humanas-preexistentes ou criadas pela própria 
mudança são satisfeitas através de uma diferenciação no sistema 
produtivo decorrente da introdução de inovações tecnológicas. 
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Ainda sob o prisma econômico o “[...] desenvolvimento é, basicamente, 

aumento do fluxo de renda real, isto é, incremento na quantidade de bens e serviços 

por unidade de tempo à disposição de determinada coletividade” (FURTADO, 1961, 

p.115-116). 

O desenvolvimento social, segundo Teles (1970), só ocorre quando se 

estabelecem políticas que aperfeiçoem a forma como os componentes de um 

conjunto interagem entre si e com o meio externo, onde o desenvolvimento social 

apenas se dá se os componentes da sociedade (cultural, político, científico, 

tecnológico e social) forem beneficiados. 

O desenvolvimento ambiental é destacado por Fadel e Smith (2009, p. 83), 

como: 

A busca do equilíbrio entre a atividade produtiva, comercial ou 
empresarial, e o ambiente social onde se produz e se atua. Assim, há 
o destaque da responsabilidade das empresas para com os agentes 
envolvidos, de alguma forma, em suas atividades ou com o produto 
de suas atividades. 
 

Aceitando o conceito de desenvolvimento em outras perspectivas, além dos 

fundamentos da economia, infraestrutura, acumulação de capital, faz-se necessário 

abordá-lo enquanto sistêmico, que desta forma se conecta com outros conceitos de 

desenvolvimento, como o social, intelectual e humano (ESPÍRITO-SANTO; 

OLIVEIRA; RIBEIRO, 2008). 

O desenvolvimento também se remete ao complexo, por centrar-se na 

combinação das dimensões social, individual e espacial (FADEL; SMITH, 2009).  

Nesse sentido, a dimensão social objetiva garantir que desenvolvimento é 

quando todas as pessoas possuem condições iguais de acesso a bens, serviços de 

boa qualidade necessários para uma vida digna. Visão pautada no desenvolvimento 

como liberdade, no qual o desenvolvimento deve ser visto como forma de expansão 

de liberdades substantivas; para tanto, “[...] requer que se removam as principais 

fontes de privação de liberdade: pobreza e tirania, carência de oportunidades 

econômicas e destituição social sistemática, negligência dos serviços públicos e 

intolerância ou interferência excessiva de Estados repressivos” (SEN, 2000, p. 18). 

Diante das condições de igualdade como desenvolvimento acima pontuado, 

observa-se que a igualdade de renda vem melhorando no Brasil, o coeficiente de 

Gini vem caindo ao longo dos anos 2000, passando de 0,553 para 0,500 entre 2001 
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e 2012. Esses resultados positivos são complementados por diversas conquistas no 

campo da redução da pobreza, do mercado de trabalho, da educação, da saúde e 

do acesso a bens e serviços conforme aponta o Relatório de Indicadores de 

Desenvolvimento Brasileiro (MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, 2012). 

O atual cenário Brasileiro, que também reflete nos estados e municípios, 

segundo o Ministério do Planejamento (2012), retrata que o desenvolvimento nos 

últimos 11 anos, foi marcado pelo crescimento econômico e melhora na distribuição 

de renda, proporcionando avanços significativos em quase todas as categorias de 

indicadores de desenvolvimento brasileiro, como: índice de desenvolvimento 

humano e seus componentes; índice de desigualdade de gênero pobreza; domínio 

sobre recursos; saúde; educação; integração social; fluxos internacionais de 

comércio (bens e serviços); fluxos internacionais de capital; inovação e adoção de 

tecnologia; tendências populacionais.  

Entretanto, em janeiro de 2016, o governo federal ainda não divulgou o IDB 

dos anos de 2013 a 2015, mas o que se tem nas atuais discussões econômicas 

entre os economistas é que em 2015 o desemprego subiu, a renda caiu, o crédito 

está restrito, a inflação e juros em crescimento, aceleração do dólar e o PIB em 

queda. Segundo o colunista econômico Benjamim Steinbrusch (2015), o Brasil 

andou para trás neste ano de 2015 que termina e as perspectivas para 2016 não 

são animadoras. 

Se os indicadores não indicam crescimento ou pelo menos estabilidade, 

significa momento sem desenvolvimento. E em queda, o cenário pode ser de 

destruição de riqueza de valor adicionado gerado. 

Na perspectiva espacial, o desenvolvimento se classifica nos tipos: Territorial, 

Regional e Local. Para fins desta pesquisa os conceitos de desenvolvimento 

utilizados na dimensão espacial referem-se aos abaixo citados. 

 
Quadro 2 – Tipos de desenvolvimento sob a perspectiva espacial 

Tipos de Desenvolvimento Conceito 

 
 

Local 

“O desenvolvimento local é a terminologia 
adotada para explicar as transformações 
econômicas, políticas, sociais, culturais e 
ambientais de uma localidade com 
peculiaridades que a torna singular”. 
(CAVALCANTI E RUWER, 2009, p.159). 

 
Regional 

“O desenvolvimento regional trata das 
transformações econômicas, políticas, 
sociais, culturais e ambientais de uma 
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região definida geograficamente.” 
(CAVALCANTI E RUWER, 2009, p.159). 

 
 
 
 
 

Territorial 

O desenvolvimento territorial é a 
combinação de políticas governamentais 
descendentes com iniciativas de 
desenvolvimento endógeno. Trata-se de um 
desenvolvimento local baseado na 
participação da sociedade civil. Sendo o 
território a unidade que melhor dimensiona 
os laços de proximidade entre pessoas, 
grupos sociais e instituições que podem ser 
mobilizadas e convertidas em um trunfo 
crucial para o estabelecimento de iniciativas 
voltadas para o desenvolvimento. 
(MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL, 
2009 apud FADEL; SMITH, 2009). 

Fonte: Elaborado pela autora 
 

Todavia, o surgimento do desenvolvimento local para Brito (2006), emerge no 

instante em que, no conjunto dos países industrializados, o Estado, o poder político 

centralizado e as coletividades locais mudam a forma de relacionamento, conhecem 

tensões e realizam a descentralização. É um momento em que as instâncias locais 

reivindicam autonomia e contestam modelos anteriores de desenvolvimento. É um 

contexto também de crise das finanças locais e de procura de novas regras do jogo 

e de novas regulações ao nível de território, parceiros, Estado e outras coletividades 

territoriais.  

Além disso, Barqueiro (2001, p. 10) relata:  

É nesse entorno de transformações econômicas, organizacionais, 
tecnológicas, políticas e institucionais que surge o conceito de 
desenvolvimento endógeno. Ele encara o desenvolvimento 
econômico como sendo resultante da aplicação do conhecimento aos 
processos produtivos e da utilização das econômicas externas 
geradas nos sistemas produtivos e nas cidades, o que resulta em 
rendimentos crescentes e, portanto, em crescimento econômico. [...] 
São as iniciativas e o controle exercidos pelos atores locais e a 
sociedade civil, através de suas respostas estratégicas, que 
contribuem para os processos de transformação de cidades e 
regiões. 

 
 Joyal (1994) traz que o local é entendido como um meio de pertença que 

permite a uma população reconhecer em si traços característicos, e mesmo laços de 

solidariedade, que exercem certa influência sobre as mudanças socioeconômicas 

em favor das formas de intervenção oferecidas pelas instituições governamentais e 

associativas. 
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Oliveira (2002, p. 38) insere contribuindo que “[...] O desenvolvimento, em 

qualquer concepção, deve resultar do crescimento econômico acompanhado de 

melhoria na qualidade de vida”. Porém, é destacado por diversos autores que o 

crescimento econômico por si só é insuficiente na promoção do desenvolvimento 

humano, social e ambiental. Mas, ainda há entendimentos, como o de Souza (1993), 

que o crescimento econômico é indispensável para o desenvolvimento, como um 

dos meios, mas não como o seu fim.  

O desenvolvimento individual pode ser pontuado entre outros, a partir do 

alcance de novos conhecimentos, que segundo Valentim (2008), a construção do 

conhecimento é um processo individual; todavia, é na relação com outras pessoas e 

contextos que o conhecimento e o desenvolvimento são gerados. 

Entretanto, deve-se ter em mente que o debate sobre o desenvolvimento, 

requer constantes estudos, discussões, e, acima de tudo, informações que possam 

dar subsídio na geração do conhecimento das reais necessidades da sociedade, 

como alicerce para a tomada de decisão, para que o desenvolvimento possa ser um 

processo de transformação, envolvendo a realidade de uma sociedade, que por 

meio de políticas públicas eficazes possa criar um encadeamento de mudanças. 

E nessa perspectiva da necessidade informacional para o desenvolvimento, 

que a próxima subseção busca contextualizar as informações socioeconômicas, 

pontuando conceitos e possíveis disponibilidades e fontes. 

 
2.2 Informações empresariais socioeconômicas  

As informações socioeconômicas são conteúdos que retratam contextos 

sociais de saúde, educação, qualidade de vida e contextos econômicos como: 

receitas, custos, produtividade, valor adicionado gerado e distribuído, renda gerada 

e distribuída, emprego, carga tributária. 

Essas informações são utilizadas pela gestão pública, nas esferas federais, 

estaduais e municipais, com intuito de avaliar o desempenho das políticas públicas 

em andamento, em prol do desenvolvimento econômico e social. 

A reflexão na questão do desenvolvimento, alicerçado na informação, suscita 

a discussão de como as políticas públicas em prol do desenvolvimento vêm se 

constituindo. Para que as políticas públicas favoreçam as demandas, os indicadores, 

baseados nas informações socioeconômicas precisam ser colocados na agenda 

pública, para apreciação e discussão, estabelecendo um relacionamento 
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informacional entre atores sociais e governos, que são os formuladores de políticas 

públicas, possibilitando análises e ações que constituam de alguma forma o 

desenvolvimento. Souza (2008, p. 76) ressalta que no modelo de arenas sociais: 

 

Existiriam três principais mecanismos para chamar a atenção dos 
formuladores de políticas públicas: (a) divulgação de indicadores que 
desnudam a dimensão do problema; (b) eventos tais como desastres 
ou repetições continuadas do mesmo problema; (c) feedback, ou 
informações que mostram as falhas da política atual. 
 

As informações empresariais socioeconômicas e os indicadores por ela 

gerados são conteúdos informacionais que podem subsidiar a demanda 

informacional ressaltada por Souza (2008), uma vez que essas apuram realidades 

multitemáticas, proporcionadas pelo efeito das políticas públicas, como os acertos, 

as falhas e os novos problemas. 

Assim, pontuam-se algumas das fontes oficiais do governo dessas 

informações, que disponibilizam acervos gratuitos, como por exemplo, a Fundação 

SEADE, vinculada à Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado de São Paulo, 

que é um centro de referência nacional na produção e disseminação de análises e 

estatísticas socioeconômicas e demográficas do estado de São Paulo, o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (IPEA) e o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). 

Dentre os indicadores e banco de dados disponibilizados pela SEADE, 

destacam-se os socioeconômicos: 

 Índice Paulista de Responsabilidade social (IPRS); 

 Índice Paulista de Vulnerabilidade Social (IPVS); 

 Informação dos Municípios Paulistas (IMP); 

  Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED); 

 Produto interno bruto mensal (PIB). 

 
O IBGE, constituindo-se como o principal provedor de dados e informações 

do país, que atendem às necessidades dos mais diversos segmentos da sociedade 

civil, oferece uma visão completa do País, através da divulgação de estatísticas 

segmentadas, tendo como principal informação socioeconômica o PIB nacional. 

Ainda na esfera nacional, conta-se com o IPEA que é uma fundação pública federal 

vinculada à Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, com 

trabalhos disponibilizados para a sociedade por meio de inúmeras e regulares 
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publicações eletrônicas e impressas, eventos e via programa semanal de TV em 

canal fechado. 

Pelo MTE, é possível acessar dados do Cadastro Geral de Empregados e 

Desempregados (CAGED) e da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), como 

estatísticas e banco de dados focado no emprego. 

Mediante o exposto, há informações socioeconômicas disponíveis podendo 

se apresentar como cerne às múltiplas dimensões do desenvolvimento. 

Entretanto, dentre as informações disponibilizadas, o que se observa, é que 

não há indicadores, dados, ou estatísticas diretamente de informações empresariais.  

Todavia, o contexto informacional empresarial é fonte de informações financeiras, 

patrimoniais, econômicas e sociais (IUDÍCIBUS, 2013). No que se refere às 

informações econômicas, tem-se disponível: receitas de vendas; receitas 

financeiras; custos dos insumos e da mão de obra; despesas, depreciação, valor 

adicionado gerado; imposto sobre vendas. Quanto às informações sociais, o 

ambiente empresarial gera informações como: distribuição de valor adicionado entre 

pessoal, governo, capital de terceiros, capital próprio e investimentos ambientais. 

Essas informações empresariais econômicas e sociais são apuradas pela 

contabilidade e demonstradas através da DVA. Demonstração que conforme 

pontuado por (CUNHA; RIBEIRO; SANTOS, 2005), é uma demonstração contábil 

capaz de evidenciar tanto os aspectos econômicos, quanto os sociais se 

constituindo em rico instrumento cunho econômico e social.  

Visto que as informações contidas na DVA são informações empresariais de 

caráter socioeconômico, é que objetiva apresentar no Quadro 3 a constituição das 

informações contidas na DVA, através a Resolução CFC nº 1.138/2008 que aprova a 

NBC TG 09. 

 
Quadro 3 – Informações socioeconômicas de geração e distribuição da riqueza 

FORMAÇÃO DA RIQUEZA 

Venda de mercadorias, 
produtos e serviços 

Inclui os valores dos tributos incidentes sobre essas receitas 
(por exemplo, ICMS, IPI, PIS e COFINS), ou seja, 
corresponde ao ingresso bruto ou faturamento bruto, mesmo 
quando na demonstração do resultado tais tributos estejam 
fora do cômputo dessas receitas. 

Outras receitas Da mesma forma que o item anterior, inclui os tributos 
incidentes sobre essas receitas. 

Provisão para créditos de 
liquidação duvidosa 

Constituição/Reversão - inclui os valores relativos à 
constituição e reversão dessa provisão. 

Custo dos produtos, das Inclui os valores das matérias-primas adquiridas junto a 
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mercadorias e dos serviços 
vendidos 

terceiros e contidas no custo do produto vendido, das 
mercadorias e dos serviços vendidos adquiridos de terceiros; 
não inclui gastos com pessoal próprio. 

Materiais, energia, serviços 
de terceiros e outros 

Inclui valores relativos às despesas originadas da utilização 
desses bens, utilidades e serviços adquiridos junto a 
terceiros. 

Perda e recuperação de 
valores ativos 

Inclui valores relativos a ajustes por avaliação a valor de 
mercado de estoques, imobilizados, investimentos, etc. 
Também devem ser incluídos os valores reconhecidos no 
resultado do período, tanto na constituição quanto na 
reversão de provisão para perdas por desvalorização de 
ativos, conforme aplicação da NBC TG 01 – Redução ao 
Valor Recuperável de Ativos (se no período o valor líquido for 
positivo, deve ser somado). 

Depreciação, amortização 
e exaustão 

Inclui a despesa ou o custo contabilizado no período. 

Resultado de equivalência 
patrimonial 

O resultado da equivalência pode representar receita ou 
despesa; se despesa, deve ser considerado como redução 
ou valor negativo. 

Receitas financeiras Incluem todas as receitas financeiras, inclusive as variações 
cambiais ativas, independentemente de sua origem. 

Outras receitas Inclui os dividendos relativos a investimentos avaliados ao 
custo, aluguéis, direitos de franquia, etc. 

DISTRIBUIÇÃO DA RIQUEZA 

Pessoal Valores apropriados ao custo e ao resultado do exercício na 
forma de: 
 Remuneração direta – representada pelos valores relativos a 
salários, 13º salário, honorários da administração (inclusive 
os pagamentos baseados em ações), férias, comissões, 
horas extras, participação de empregados nos resultados, 
etc. 
Benefícios – representados pelos valores relativos a 
assistência médica, alimentação, transporte, planos de 
aposentadoria, etc. 
 FGTS – representado pelos valores depositados em conta 
vinculada dos empregados. 
 

Impostos, taxas e 
contribuições 

Valores relativos ao imposto de renda, contribuição social 
sobre o lucro, contribuições ao ICMS, IPI, PIS e COFINS. 

Remuneração de capitais 
de terceiros 

Valores pagos ou creditados aos financiadores externos de 
capital. 
 Juros. 
 Aluguéis  
Outros – inclui outras remunerações que configurem 
transferência de riqueza a terceiros, franquia, direitos 
autorais, etc. 
 

Remuneração de capitais 
próprios 

Valores relativos à remuneração atribuída aos sócios e 
acionistas. 
 Juros sobre o capital próprio (JCP) 
 Lucros retidos e prejuízos do exercício  
As quantias destinadas aos sócios e acionistas na forma de 
JCP. 
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Fonte: Adaptado pela autora com base na Resolução CFC nº 1.138/2008 e NBC TG 09 

As informações que formam a geração do valor adicionado referem-se às 

informações econômicas geradas pelas empresas (KLÖPPEL; 

SCHNORRENBERGER, 2011). Demonstra a capacidade de gerar receitas, os 

custos inerentes à atividade, o valor de depreciação e também os valores 

adicionados recebidos em transferência, como o resultado da equivalência 

patrimonial. Na distribuição do valor adicionado, informam como a riqueza criada foi 

distribuída aos diferentes agentes, sendo estas informações predominantemente 

sociais (KLÖPPEL; SCHNORRENBERGER, 2011). 

De Luca et al. (2009), comentam que os usuários das informações contábeis 

consideram o valor adicionado distribuído ao pessoal, com bastante atenção, pois é 

nele que é demonstrada a geração e remuneração dos empregados, o valor dos 

benefícios concedidos, e isso contribui diretamente para o desenvolvimento 

socioeconômico do local em que a empresa está inserida. 

Na partilha do valor adicionado, o percentual destinado aos governos, é 

informação utilizada em “[...] estudos comparativos em relação à carga tributária dos 

diversos segmentos, resultando em reformulações tributárias, através da avaliação 

dos setores com maior percentual de contribuição para a formação da receita” 

(CARDOSO et al., 2015, p. 5). 

A remuneração dos Credores representa de acordo com Cosenza (2003), a 

remuneração dos recursos de terceiros, sob a forma de custo financeiro por conta do 

fornecimento do capital para aplicação na atividade produtiva da companhia. 

Para Braga (2008), a remuneração de capitais próprios representa a parcela 

de riqueza gerada e distribuída dentro da própria empresa. 

No desenvolvimento da pesquisa em questão, ao refletir sobre a informação 

socioeconômica, verifica-se a prudência de pensar a informação socioeconômica 

enquanto fenômeno, pensar suas relações e natureza, e assim construiu-se a 

subseção 2.3. 

 
2.3 Natureza da informação 

Na concepção de Ilharco (2003), o estudo da ontologia e epistemologia da 

informação ao se cruzarem, dá origem a quatro distintas posições, denominadas 

como paradigmas sobre a informação. Os paradigmas retratam quatro perspectivas 

distintas sobre a natureza da ação do homem e do mundo e sobre o seu estudo. 
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Assim o fenômeno da informação pode ser estudado, analisado e investigado no 

contexto de uma das quatro perspectivas (ILHARCO, 2003).  

Neste âmbito de paradigmas sobre a informação, “[...] o que surge, o que 

investigamos, seja a informação, o mundo, o homem, a ação, ou a tecnologia, pode 

manifestar-se de formas, modos e com implicações variadas em função dos 

pressupostos em que a priori nos baseamos” (ILHARCO, 2003, p. 45). 

Dessa forma, entende-se que a informação não possuiu uma realidade 

absoluta: é objetiva outras vezes subjetiva. Às vezes é fenômeno, mas também 

pode ser objeto, pois é resultado das interpretações humanas. Interpretações 

condicionadas à formação cultural, experiências, ou seja, condicionada ao conjunto 

de crenças, valores e pressupostos construídos e moldados ao longo de sua 

existência.  

Valentim (2010, p. 13.) corrobora ao afirmar que os elementos culturais 

determinam a relevância das informações, ao descrever que “os fluxos 

informacionais são reflexos naturais dos ambientes aos quais pertencem, tanto em 

relação ao conteúdo quanto em relação à forma”. Dessa forma, em função dos 

pressupostos tomados a informação emergem de diversas formas conforme são 

localizados nos paradigmas conceituais. 

A partir da proposta acima discutida, pode se, em paralelo, fazer uma 

correlação com a colocação de Valentim (2008) que retrata as quatro perspectivas 

informacionais contextualizadas por Ilharco (2003), porém diretamente nos 

ambientes organizacionais, e apresentar uma configuração da natureza da 

informação em ambientes organizacionais, na Figura 1, exposta a seguir. 
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Figura 1 – Natureza da informação em ambientes organizacionais 
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Fonte: Valentim (2008) adaptada de Ilharco (2003, p. 21) 

 

Esse modelo de Ilharco (2003) explica cada uma das perspectivas em relação 

à estratégia de uso da informação, sendo: 

 Perspectivas Humanistas: a informação é utilizada para construir conhecimento, 

buscando a emancipação, a autonomia nas decisões táticas. Nesses modelos a 

informação é subjetiva e vista como fenômeno por entender que o 

desenvolvimento do conhecimento está alicerçado nas experiências individuais 

do sujeito. 

 Perspectiva Interpretivista: a informação se propõe a gerar significado, 

aprendizagem, novo conhecimento para a ação e tomada de decisão estratégica. 

A informação é vista como fenômeno na questão do significado e das relações 

entre as coisas. Subjetiva por entender que a interpretação é dependente das 

crenças e valores imbricados no sujeito. 

 Perspectiva Estruturalista: trabalha com a informação como fenômeno que 

propicia condição de poder no âmbito das relações entre pessoas e ou grupos, e 

condição de domínio entre processos táticos e operacionais. 
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 Perspectiva Funcionalista: tem como ênfase a informação enquanto objeto, a 

qual é utilizada na operacionalização e desempenho das tarefas operacionais, 

colocando em prática os planos táticos e estratégicos, tornando a informação 

como representação da realidade. 

Para Valentim (2008), a informação é considerada como fenômeno quando o 

grupo ou indivíduo que a elaborou necessitou realizar processos cognitivos 

variáveis, como relacionar, isolar, associar, analisar e sintetizar. 

Entretanto, a informação enquanto objeto é quando a informação é explicitada 

através de relatórios, imagens, áudios, suportados pelos tecnológicos sistemas de 

informação (VALENTIM 2008).  

Mediante o exposto entende-se a natureza da informação como estratégia de 

uso em cada perspectiva.  Sendo que essas podem ocorrer simultaneamente, 

(ILHARCO, 2003), o que seria de muita valia, pois juntas, no ambiente 

organizacional, promovem a organização do conhecimento proposto por Choo 

(2003), proposta que contempla a ligação dos três processos de uso estratégico da 

informação, a criação do significado, a construção do conhecimento e a tomada de 

decisão. Todavia, individualmente, aquela que mais se aplica no dia a dia, é a que 

caracteriza a cultura informacional do ambiente, ressaltando os elementos 

informacionais mais fortes e relevantes pertencentes àquela cultura informacional. 
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3 CULTURA INFORMACIONAL  
 

Esta seção tem como foco discutir a cultura informacional na promoção da 

competência em informação, ao considerar que essa última reflete a cultura 

informacional em ação e o uso da informação empresarial socioeconômica depende 

do desenvolvimento ou não dessas competências.  

Discute-se também nesta seção, conceitos e elementos da cultura 

organizacional, além da informacional, ao sopesar a existência de um elo léxico que 

interliga os conceitos, não cabendo estudar a cultura informacional sem passar pela 

cultura organizacional, uma vez que a cultura informacional reflete especificamente 

as crenças, valores e pressupostos organizacionais em relação à informação e a 

cultura organizacional reflete todo o cotidiano. 

 
3.1 Conceitos e elementos da cultura organizacional e informacional 

 A cultura organizacional, ainda que seja um conceito amplo, impresso a partir 

da interpretação da história evolutiva, tem sua relevância tanto no ambiente 

organizacional como nas discussões acadêmicas. Podendo ser entendida como um 

fenômeno que nos cerca em todos os momentos, sendo impressa por nossas 

interações com outros, estabelecendo um conjunto de estruturas, regras, rotinas e 

normas que orientam o comportamento individual e coletivo nas organizações. 

Ao trazer o conceito de cultura, para o contexto das organizações, buscam-se 

subsídios para conhecer os pressupostos sobre as diversas naturezas intrínsecas ao 

ambiente organizacional e para traçar estudos de relacionamento e de práticas no 

âmbito das organizações. O que resulta no conhecimento da cultura organizacional, 

ou seja, do comportamento, da maneira de pensar, agir e de valorar no âmbito 

organizacional, ainda, de como esta é constituída e como interfere no curso de 

ações em uma organização (SMITH; FADEL, 2009). Entretanto, nesse sentido, é 

relevante destacar que,  

 
A formação de uma cultura organizacional é um processo no qual 
entram diversas variáveis na própria medida em que a cultura é vista 
como a decantação, sob a forma de valores, crenças e mitos, de um 
processo relativamente longo de adaptação externa e integração 
interna da organização, e não há como excluir as dimensões 
ambientais como impactando a cultura organizacional. (BERTERO, 
1996, p. 39). 
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Para Choo (2003), a cultura organizacional propõe discussões de questões 

amplas, ao trazer a cultura como um conjunto de princípios básicos compartilhados, 

descobertos e desenvolvidos por um determinado grupo, ensinados a novos 

membros do grupo, constituindo a visão integrada da cultura organizacional, que é 

referenciada para adaptar ao ambiente externo e ao mesmo tempo, conseguir a 

integração interna. 

Para que essa adaptação e integração organizacional ao ambiente interno e 

externo sejam alcançadas, é importante constituir formas de compartilhamento de 

sua cultura. Mediante Schein (2009, p. 1), cultura e liderança “[...] constituem dois 

lados da mesma moeda”, e não se pode falar de compartilhamento da cultura 

organizacional sem ressaltar o valor da liderança. 

 
Cultura é o resultado de um complexo processo de aprendizagem de 
grupo que é apenas parcialmente influenciado pelo comportamento 
do líder. Mas se a sobrevivência do grupo estiver ameaçada em 
razão de elementos de sua cultura estarem mal adaptados, é, em 
última instância, função das lideranças em todos os níveis da 
organização reconhecer e fazer algo em relação a essa situação. É 
nesse sentido que liderança e cultura estão conceitualmente 
entrelaçadas. (SCHEIN, 2009, p. 11). 

 

Pela perspectiva de Freitas (1991), a cultura pode ser vista como um 

processo de identidade que envolve o contexto organizacional, abrangendo as 

tarefas, processos, conhecimentos, significados e sentimentos compartilhados entre 

os mesmos do grupo. Compondo-se e constituindo-se de elementos culturais como: 

Valores; Crenças e pressupostos; Ritos; Rituais, e cerimônias; Estórias e Mitos; 

Tabus, Heróis; Normas e processos de comunicação. 

Para Schein (2009), os valores representam a filosofia da organização para 

atingir o sucesso. 

As crenças e pressupostos, nos estudos culturais, são sinônimos para alguns 

estudos e termos para expressar aquilo que é aceito na organização como verdade 

natural, sendo inquestionáveis (FREITAS, 2007). Para Schein (2009), as crenças 

estão em níveis conscientes e os pressupostos em níveis inconscientes, portanto 

são termos em níveis diferentes para Schein (2009). 

Os elementos culturais, valores e crenças são encontrados, nas estratégias, 

nas metas e filosofias do grupo, às vezes podendo retratar apenas aspirações por 

serem definidos em grau de consciências. 
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Os desafios presentes nas organizações no século XXI são as demarcações 

do recorte do objeto de estudo da cultura no ambiente organizacional, que distingue 

as diferenças de conceito entre a cultura organizacional e informacional, transforma 

o valor e uso da informação em diferenciais competitivos. Dessa forma,  

 

[...] a cultura organizacional é entendida de forma mais abrangente 
do que a cultura informacional. [...] a cultura informacional, assume 
um direcionamento que contempla tanto os elementos como os 
processos, as nuances e os propósitos voltados ao ciclo e 
comportamento informacional, por isso, a necessidade de abordar a 
cultura organizacional sob o prisma da Ciência da Informação 
(WOIDA; VALENTIM, 2006, p. 823).  

 
Sob esta visão, a Ciência da Informação oferece um corpus teórico para a 

compreensão, análise e satisfação das necessidades de informação, bem como 

competências necessárias aos profissionais responsáveis pela gestão da informação 

como base em seu decurso de relacionamento com produtores e usuários da 

informação (OADES, 2008).  

A partir deste aporte da Ciência da Informação, o foco passa a ser as 

necessidades informacionais do usuário em detrimento à técnica. “[...] Técnica esta 

necessária, mas que não tem eficiência se trabalhada de forma isolada ao 

comportamento e valores direcionados à informação interligados aos saberes no 

âmbito profissional” (SMITH, 2013, p. 135). 

Tem-se então a cultura informacional focando o papel da informação e do 

conhecimento, e as tecnologias da informação e comunicação, que ao contrário da 

cultura organizacional, abstêm-se da discussão de elementos amplos e enfatizam 

itens específicos da relação com a informação (WOIDA, 2008). Curry e Moore (2003) 

confirmam o entendimento de Woida (2008) ao definirem cultura informacional 

como:  

Uma cultura em que o valor e a utilidade da informação é 
reconhecida por alcançar êxito operacional e estratégico, onde a 
informação forma a base de construção da decisão organizacional e 
a tecnologia de informação é prontamente explorada para permitir 
um eficiente Sistema de Informação. (CURRY; MOORE, 2003, p. 94). 

 

Contudo, para Davenport e Prusak (1998, p. 110), a cultura informacional é 

como “[...] padrão de comportamento e atitudes que expressam a orientação 

informacional de uma empresa”.  
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Assim, entende-se que o comportamento e atitude informacionais refletem a 

cultura informacional no tocante ao valor da informação. Valores que surgem a partir 

das crenças dos fundadores, das crenças dos novos grupos na medida em que a 

organização se desenvolve. E também das crenças introduzidas por novos líderes 

(SCHEIN, 2009).  

Neste contexto, é possível observar que o nível e relevância das informações 

e as prioridades informacionais, são reflexos destas fontes. Dessa forma, a cultura 

informacional se manifesta nos valores da organização, nas normas e práticas que 

têm impacto em como a informação é percebida, criada e usada conforme apontado 

por Choo et al. (2008). Para Smith (2013, p. 137): 

 
Os valores são as crenças mais profundas sobre o papel e 
contribuição das informações para a organização, bem como os 
princípios que definem como a informação deve ser criada e usada. 
E, as normas são regras ou padrões socialmente aceitos que 
definem o comportamento informacional considerado normal ou 
esperado na organização. As normas podem ser implícitas e 
explicitas. As explícitas, geralmente, são codificadas como diretrizes 
e políticas que especificam a criação e uso da informação como 
parte de rotinas organizacionais. As normas implícitas não são 
escritas, mas são aparentes nas atividades informacionais do 
cotidiano.  

 
Os valores são ressaltantes para o sucesso organizacional que precisam ser 

contemplados como vias para o comportamento organizacional no dia a dia 

(FREITAS, 2007). As normas são emanadas dos valores e os pressupostos têm 

influência direta no comportamento informacional (CHOO, 2003). Assim infere-se 

que a cultura informacional está na relevância que se dá as informações, bem como 

nas normas de cuidados, prudência e proteção na coleta e uso da informação. E 

ainda em como os profissionais lidam com a informação. 

 

Quadro 4 – Expondo conceitos de cultura organizacional e informacional 
Autores - Definições Cultura Organizacional Cultura Informacional 

Schein (2009, p. 16) É o resultado de aprendizagem 
acumulada e compartilhada 
entre os membros de uma 
organização, sendo 
responsável pela maneira de 
pensar e agir deste grupo, 
influenciando os 
comportamentos e atitudes. 

Parte integrante da cultura 
organizacional, que influencia 
no processo informacional e na 
liderança do grupo. 

Choo (2003, 2006, p. 300) É o conjunto de princípios 
básicos compartilhados, 
descobertos e desenvolvidos 
por um determinado grupo, 

Capaz de reduzir as incertezas 
para a tomada de decisão na 
empresa, no mínimo de três 
maneiras: a informação é 
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ensinados a novos membros do 
grupo, constituindo a visão 
integrada da cultura 
organizacional, que é 
referenciada para adaptar ao 
ambiente externo e ao mesmo 
tempo, conseguir a integração 
interna. 
 

importante para a estruturação 
do problema (alternativas); é 
necessária para definir 
preferências e selecionar 
regras (custos e modificações); 
e para definir os cursos de 
ações (novas soluções de 
acordo com os objetivos e 
preferências). 

Pettigrew (1996, p. 147-152) Cultura organizacional não se 
refere somente às pessoas, 
seus relacionamentos e 
crenças, mas à 
contextualização da 
organização como um todo: 
produtos da empresa, 
estruturas, sistemas, missão, 
formas de contratação, 
integração e premiação. 

Estratégias de treinamento e 
desenvolvimento para a 
introdução da mensagem e 
transmissão das novas crenças 
e comportamento na 
organização através da 
comunicação dos empregados.  

Smith e Fadel (2010, p. 136) Apresenta-se como alicerce de 
qualquer modelo de gestão que 
se pretenda aplicar e que esta 
pode nutrir atitudes que 
facilitam ou impedem o 
desencadeamento efetivo das 
várias fases do processo de 
gestão. 

Manifestam-se nos valores, 
normas e práticas da 
organização; são atitudes que 
persistem no cotidiano de uma 
empresa.  

Woida (2006, p. 40) Entende-se a cultura 
organizacional como metáfora, 
isto é, a capacidade humana 
em definir seus próprios 
valores, crenças, significados, 
etc. 
 

Cultura informacional é 
entendida como um conjunto de 
pressupostos básicos composto 
por princípios, valores, crenças, 
ritos e comportamentos 
positivos em relação à 
construção, socialização, 
compartilhamento e uso de 
dados, informação e 
conhecimento no âmbito 
corporativo. 

Fonte: Elaborado pela autora 
 

Tem-se então a partir do Quadro 4 acima, que a cultura informacional é um 

recorte da cultura organizacional, focando a informação enquanto processo, 

fenômeno que reduz incerteza na tomada de decisão, estratégia para transmissão 

de novas crenças e comportamentos que conduzem como e quando usar e 

compartilhar a informação. 

Para encerrar esta subseção e apoiar com a assertiva de que o alinhamento 

dos valores, pressupostos, normas e procedimentos ateiam a prática informacional 

de forma consecutiva e despontam o apanhado da cultura organizacional e 

informacional, discussão apresentada anteriormente, é apresentado o Quadro 5. 

Nele é demonstrado o alinhamento dos elementos da cultura organizacional aos 

aspectos informacionais, promovendo uma cultura informacional voltada à gestão 
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exitosa da informação para geração de novos conhecimentos e desenvolvimentos 

nas mais diversas perspectivas, sejam no âmbito local ou regional. 

Quadro 5 – Elementos da cultura organizacional alinhado a cultura informacional 
Elementos Aspectos Gerais Aspectos Informacionais 

Cultura Informacional (CHOO, 
2001) 

Valores 
 São relevantes para o sucesso 
da organização e devem ser 
considerados guias para o 
comportamento organizacional 
no dia a dia (FREITAS, 2007). 
Representam a filosofia da 
organização para atingir o 
sucesso (SCHEIN, 2009). 

-A informação está entre as 
questões prioritárias 
observadas na gestão 
organizacional;  
-Infraestrutura tecnológica é 
constantemente atualizada para 
inovações;  
-Processo decisório é 
fundamentado em informação; 
 -Valores são alinhados aos 
objetivos, divulgados e 
compartilhados. 

-Intensa relevância da 
informação na 
operacionalização; 
 -Percepção da gestão da 
informação como uma 
prioridade; 
 -Percepção da informação 
como base para novas ideias e 
inovação; - Confiança, 
integridade e disponibilidade 
nos processos de gerar, buscar 
e usar informação; 
 -Interesse na propriedade de 
ativos de informação e de 
conhecimento. 

Normas  
São derivadas dos valores e 
pressupostos têm influência 
direta no comportamento 
informacional. Normas são 
padrões de comportamentos, 
formais ou informais, que 
definem o que é aceito ou o 
que é expectativa  da 
organização (CHOO, 2001). 

-Indicação de processos de 
comunicação, inovação e de 
aprendizagem;  
-Incentivos à reflexão e 
investigação como parte das 
práticas de trabalho;  
-Formas de lidar com erros, 
fracassos e enganos; 
-Formas de trabalho que 
estimulem a colaboração. 

-Cuidados e vigilância na coleta 
e no uso da informação; 
 -Compartilhamento e 
divulgação ativa e proativa da 
informação; 
 -Recompensas e 
reconhecimento para o uso 
efetivo da informação 

Procedimentos 
 São padrões de 
comportamento repetitivos que 
envolvem regras, estruturas e 
formas de interação 
organizacional, (CHOO, 2001). 
Também são derivados dos 
valores e têm influência direta 
no comportamento 
informacional. 

-Desenvolvimento de planos, 
políticas, regras e rotinas para 
a gestão organizacional;  
-Definição do papel e da 
estrutura de lideranças bem 
delineados, mas flexíveis para 
perseguir a inovação; -Uso de 
Tecnologias de Comunicação e 
Informação; 
 -Avaliação organizacional por 
medidas de desempenho. 

-Políticas, regras e rotinas para 
a gestão da informação; 
 -Treinamentos e 
desenvolvimento de habilidades 
e competências informacionais; 
 -Mapeamento de informações 
de fontes externas e internas;  
-Rotinas de compartilhamento 
de informação bem definidas; 
 -Medidas de desempenho do 
uso de ativos de informação 

Crenças e Pressupostos  
Denotam a essência da cultura, 
são percepções inconscientes 
de diversas naturezas 
assumidas como verdades. 
“Mapa de ideias” ou “mapa 
mental” que define significados, 
apoia como reagir ao que 
ocorre e que ações adotar nos 
vários tipos de situação e 
resolução de problemas 
(SCHEIN, 2009, p. 29). 

-A natureza dos 
relacionamentos é de 
colaboração;  
-A verdade é descoberta em 
grupo pelo processo decisório 
de forma participativa;  
-A atividade humana tem como 
foco a harmonia com o 
ambiente ao desenvolver suas 
capacidades do fazer;  
-A natureza do tempo tem 
como foco o presente, mas 
também o futuro (DYER, 1988). 

-O compartilhamento de 
informação reforça o 
relacionamento de colaboração; 
 -A informação como parte 
fundamental ao processo 
decisório;  
-As fontes de informação, 
interna e externa, são 
relevantes para a harmonia do 
ambiente e às práticas 
organizacionais, assim como 
para prever fatos, subsidiar o 
processo decisório no 
estabelecimento de estratégias. 

Ritos e rituais -Negociações são rituais de -Os momentos de divulgação 
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 São os eventos que podem ser 
transformados em rotinas e que 
concretizam a cultura 
organizacional, sinalizam 
padrões de comportamento, 
exemplificam a maneira como 
os procedimentos são 
executados e ainda de forma 
criativa e lúdica dramatizam os 
valores organizacionais 
(FREITAS, 2007). 

redução de conflitos;  
-Rotinas de trabalho são rituais 
de redução de ansiedade por 
guiar comportamento;  
-Rituais de integração podem 
ampliar a natureza colaborativa 
e participativa de trabalho 
(FREITAS, 2007). 

de recompensas e 
reconhecimento pelo uso da 
informação;  
-As rotinas de trabalho 
pertinentes aos processos da 
gestão da informação; 
 -Atividades que incentivam a 
divulgação e compartilhamento 
da informação. 

Sagas e Heróis  
São narrativas épicas que 
enaltecem o caminho 
percorrido pela organização e o 
enfrentamento das dificuldades 
destacando a figura do herói 
que representa um modelo de 
comportamento e desempenho 
com poder de influenciar os 
demais integrantes da 
organização (FREITAS, 2007). 

-Heróis circunstanciais nas 
organizações contemporâneas 
são os profissionais 
 -Que ultrapassam suas metas; 
 -Os mais criativos e 
inovadores; 
 -Que elaboram os melhores 
projetos;  
-Que se destacam como maior 
colaborador e integrador de 
equipes de trabalho (FREITAS, 
2007). 

-Heróis envolvidos no processo 
da gestão da informação são os 
profissionais: 
 -Que apresentam as 
informações mais inovadoras; 
 -Que apresentam as 
informações mais estratégicas; 
-Que se destacam por 
colaborar e compartilhar 
informações estratégicas que 
enaltecem o trabalho dos 
demais integrantes do grupo. 

Tabus  
São preceitos escondidos ou 
silenciados com a finalidade de 
orientar os comportamentos em 
relação ao que não deve ser 
permitido ou acessado 
(FREITAS, 2007). 

- Zonas proibidas;  
-Temas que causam 
constrangimentos;  
-Erros que envergonham; 
-Atos que ignoram aspectos 
morais e éticos; 
 -Preconceitos (FREITAS, 
2007). 

-A ausência da gestão da 
informação contábil para apoio 
no processo decisório pode ser 
um tema que causa 
constrangimento e por isto é 
silenciado.  
-Atos que ignoram aspectos 
morais e éticos no entorno da 
gestão da informação. 

Fonte: Smith (2013, p. 147) 
 

Por meio do Quadro acima, pode-se inferir que a cultura organizacional, 

através de seus elementos, pode direcionar sinais de valoração aos aspectos 

organizacionais necessários à gestão da informação; todavia, são as especificidades 

e a força desses elementos, no tocante às normas, aos procedimentos e ao 

comportamento informacional das pessoas envolvidas no processo de gestão, que 

resolvem o nível de apoio da cultura informacional (SMITH, 2013). 

Portanto, a síntese da cultura organizacional e informacional que promova a 

gestão da informação necessita de compartilhamento dos valores culturais e de 

normas e procedimentos que incentivem o uso e compartilhamento da informação. 

Todavia, o uso e compartilhamento da informação são dependentes de habilidades e 

competências em informação dos indivíduos que lidam e interagem com a 

informação. 

  
3.2 Cultura informacional como agente de promoção da competência em 

informação 
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A competência em informação, abordada nesta pesquisa, como tradução do 

termo information literacy, cunhado pelo bibliotecário norte-americano Paul 

Zurkowski, aparece na literatura mundial em 1974, através de um relatório que 

descreve produtos e serviços por instituições privadas e suas relações com as 

bibliotecas (DUDZIAK, 2003).  

No cenário brasileiro, até 2014, por falta de tradução definida para a língua 

portuguesa que expresse de fato sua essência, admissíveis expressões foram 

utilizadas para referir, em geral, à mesma ideia ou grupo de ideias, tais como: 

competência informacional, letramento informacional, alfabetização em informação, 

alfabetização informacional e competência em informação. 

 Porém, recentemente, Belluzzo e Feres (2015) pontuaram que foi 

estabelecido por Horton Junior (2013), em publicação editada pela Organização das 

Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco), intitulada Overview of 

Information Literacy Resource Wordwide, a designação a ser considerada para o 

Brasil como sendo “ Competência em Informação”. Assim, as autoras registram um 

legado à competência em informação, ao descreverem: 

 
A competência em informação, enquanto competência funcional, na 
sociedade contemporânea torna-se, pois, crucial para a realização de 
cada cidadão e para sua plena integração social. O seu 
desenvolvimento capacita os indivíduos para o acesso, a seleção, a 
gestão, e a avaliação da informação necessária à vida profissional, 
social ou pessoal. (BELLUZZO; FERES, 2015, p. 8). 
 

Mediante esse cenário, os estudos sobre competência em informação no 

Brasil, muito evoluíram desde que iniciaram relacionados à Biblioteconomia e à 

Ciência da Informação. Repercutiram a partir dos estudos de Caregnato (2000), 

Belluzzo (2005), Hatschbach (2002), Campello (2003) e Dudziak (2003), Smith 

(2013), e mais recentemente pelos estudos de Belluzzo, Feres e Valentim (2015) 

que organizaram o livro: “Redes de conhecimento e competência em informação: 

interfaces da gestão, mediação e uso da informação”. 

Assim, nesta jornada do desenvolvimento dos estudos da competência em 

informação, observou-se a pertinência em discutir também o comportamento 

informacional. O comportamento informacional “[...] refere-se ao modo como os 

indivíduos lidam com a informação. Inclui a busca, o uso, a alteração, a troca, o 

acúmulo e até mesmo o ato de ignorar os informes” (DAVENPORT; PRUSAK, 1998, 
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p. 110).  Pela afirmação dos autores, pode-se perceber que o comportamento 

informacional está ligado ao comportamento humano na temática da informação. 

Em outras palavras, Cavalcante e Valentim (2008), ao abordarem o 

comportamento informacional em ambientes empresariais, compartilham com os 

demais estudiosos do comportamento informacional ao considerarem que “[...] o 

comportamento informacional está vinculado à cultura informacional da organização 

e é constituído por meio da relação humana junto à informação, desde a busca até o 

uso propriamente dito” (CAVALCANTE; VALENTIM, 2008, p. 124). E, ressaltam que 

compreender esse comportamento é essencial para o desenvolvimento do processo 

de inteligência competitiva organizacional (ICO), visto que são as pessoas que irão 

utilizar as informações provenientes de tais processos nas organizações. 

Essa condição, em que vincula o comportamento informacional ao 

comportamento do indivíduo, requer competências no processo de geração, busca e 

uso da informação, para tanto é preciso entender as competências para lidar com a 

informação.  

Nesse sentido, Ortoll Espinet (2004, p. 342) apresenta a competência em 

informação “[...] como o conjunto dos conhecimentos, habilidades e atitudes que 

permitem ao indivíduo interagir de forma efetiva com a informação necessária no 

desenvolver das tarefas associadas ao desempenho de seu trabalho [...]”. Ainda, 

classifica a competência em informação em elementos constitutivos básicos, e 

competências associadas. A Figura 2 e o Quadro 6 abaixo, apresentado por Ortoll 

Espinet (2004, p. 342) contribuíram para o entendimento da diversidade dos 

aspectos em que as competências informacionais estão alicerçadas. 
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Figura 2 – Elementos constitutivos básicos da competência em informação 

 
Fonte: Ortoll Espinet (2004, p. 342) 

 
 
 

Quadro 6 – Competências associadas à competência em informação 

Competência tecnológica e digital Capacidade de utilizar tecnologias da informação 
e comunicação. 

Competência bibliotecária e 
documental 

Capacidade de utilizar bibliotecas e 
documentações. 

Habilidades de pensamentos Capacidade de pensamento estratégico, crítico, 
resolução de problemas e tomada de decisões. 

Outras competências Comunicação e outras específicas de cada 
necessidade informacional. 

Fonte: Ortoll Espinet (2004, p. 342) 

 
Nos elementos constitutivos básicos, Ortoll Espinet (2004) relata que primeiro 

há o desenvolvimento individual através da alfabetização e preparação profissional. 

Agrega-se posteriormente, a estrutura e a cultura organizacional, incluso a 

informacional na formação das competências do indivíduo. 

 As competências associadas vão da capacidade de comunicar à capacidade 

de criticar, além de capacidades específicas de cada necessidade informacional.  

A partir dos elementos constitutivos da competência em informação e das 

competências associadas, Belluzzo (2010) oferece uma contribuição conceitual ao 

apresentar a competência em informação como: 
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Um processo contínuo de interação e internalização de fundamentos 
conceituais, atitudinais e de habilidades específicas como referências 
à compreensão da informação e de sua abrangência, em busca da 
fluência e das capacidades necessárias a geração do conhecimento 
novo e as suas aplicabilidades ao cotidiano. (BELLUZZO, 2010, p. 
33). 

 

Os comportamentos e atitudes informacionais, além de refletirem aspectos da 

cultura informacional, refletem competência em informação. Para os indivíduos 

manterem-se atualizados e tomarem decisões pertinentes à resolução de 

problemas, ou seja, combinando com sua necessidade informacional, é imperioso 

que julguem o uso de ferramentas e diversos recursos informacionais, priorizando a 

busca, recuperação, avaliação crítica e disseminação da informação (BELLUZZO; 

SANTOS; ALMEIDA JÚNIOR, 2014). 

Observa-se que Smith (2013) resgatou as habilidades apresentadas com 

base na ACRL (2000) divisão sobre competência em informação da American 

Library Association (ALA), grupo baseado nos  Estados Unidos, que promove 

internacionalmente as bibliotecas e a educação literária, a maior e mais antiga 

organização do gênero no mundo inteiro e adaptou o seu modelo de gestão da 

informação contábil a partir da perspectiva da cultura informacional (GICPCI) como 

competências em informação relevantes para cumprir o ciclo da gestão da 

informação contábil (geração, apreensão, organização e uso estratégico). Adaptação 

abaixo relacionada com as habilidades informacionais do modelo de GICPCI: 

 Reconhecimento e definição da necessidade informacional: é necessário, para 

alcance dessa habilidade, investir em dinâmicas que promovam questionamentos 

em torno das atividades funcionais da Contabilidade e das decisões financeiras, 

para ressaltar condições, atributos e rotinas de uso que tornam a informação 

contábil significativa. Essa dinâmica pode gerar diversos cenários contribuindo 

para definição da informação adequada para cada situação pretendida; 

 Busca e acesso: é necessário que a empresa ofereça programas de constantes 

atualizações das equipes em como lidar e explorar os sistemas de informação 

contábil. O êxito do sistema depende da facilidade e da utilidade de uso 

percebida pelos usuários dos diversos níveis da estrutura organizacional. Além 

de que, são necessários treinamentos de como identificar, planejar e monitorar 

as possíveis fontes de informação; 
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 Avaliação: é necessário empreender esforços na avaliação da informação 

contábil selecionada em relação à sua compreensibilidade, tempestividade, 

materialidade, confiabilidade e comparabilidade, assim como nos aspectos legal, 

econômico, social e ético; 

 Tratamento: é preciso criar procedimentos para organizar a informação contábil 

para geração de conhecimento na prática empresarial, identificar os tipos de 

ativos informacionais necessários à administração financeira, ou seja, organizar a 

informação de forma a provocar a percepção do valor de uso; 

 Compartilhamento: é preciso atentar para a prática constante de alimentação e 

retroalimentação dos fluxos informacionais para integração do setor contábil com 

as atividades da administração financeira; 

 Uso da informação: desenvolver a habilidade de não interromper o processo e 

usar a informação para suprir a necessidade informacional reconhecida e 

sintetizá-la em ação nas decisões de investimento e financiamento. 

 
A descrição de cada uma dessas habilidades, realizada por Smith (2013) 

contribui no processo de identificação da cultura informacional nos ambientes 

organizacionais administrativos e revelam a necessidade da compreensão dos 

elementos e atitudes que constroem a síntese dessa temática quando se objetiva 

discutir a cultura informacional de qualquer que seja o ambiente. 

Portanto, pontua na próxima seção, histórico, orientações, estrutura e 

indicadores da DVA, um conjunto de informações socioeconômicas, como etapa 

para a discussão da cultura informacional da SMD – Divisão de Indústria Comércio e 

Serviços de Franca/SP no entorno de busca e uso de informações socioeconômicas, 

tais como as contidas na DVA em prol do desenvolvimento econômico e social local. 
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4 DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO (DVA) E SEUS ASPECTOS 

INFORMACIONAIS 

 

Esta seção apresenta a DVA na perspectiva informacional, retratando sua 

importância a partir de seus históricos, orientações, sua estrutura e o que 

representam suas informações e como podem ser interpretadas através dos 

indicadores. Correlaciona elementos e atitudes da competência em informação e 

cultura informacional com as Competência em informação relacionadas à DVA. 

A DVA trata-se de uma demonstração contábil integrante do conjunto das 

demonstrações contábeis obrigatórias para as companhias abertas, que atuam no 

mercado brasileiro, a partir de 2008, cujo objetivo mais contundente foi cunhado por 

Santos et al., (2013, p. 50):  

 
A DVA tem como objetivo evidenciar a contribuição das empresas 
para o desenvolvimento econômico e a remuneração aos agentes 
que contribuem para sua existência, seja por permissão (governo), 
pela utilização de esforços humanos, por cessão de bens e/ou 
recursos financeiros de terceiros, além de recursos destinados aos 
sócios e acionistas. 
 

Para Fregonesi (2009), a DVA, possui cunho econômico-social com objetivo 

de mostrar a riqueza adicionada pela empresa à economia do país e a estrutura de 

remuneração aos fatores de produção adotada pela companhia. “[...] Uma 

demonstração voltada para a sociedade. Pois mostra como a empresa remunera os 

Stakeholders e não apenas os acionistas”, e traz informações antes não divulgadas, 

como o valor total gasto com empregados e o valor total de tributos atribuídos à 

empresa lançado por esferas de governo (FREGONESI, 2009, p. 8). 

Outro objetivo da DVA foi dado por Iudícibus et al. (2013, p. 667), que 

associam riqueza econômica como resultado dos esforços coletivos quando 

estabelecem que o objetivo da DVA é: “[...] Demonstrar o valor adicionado da 

riqueza econômica gerada pelas atividades da empresa como resultante de um 

esforço coletivo e sua distribuição entre os elementos que contribuíram para a sua 

criação”. 

Os elementos que contribuem para geração de riqueza nas organizações 

citados por Iudícibus et al. (2013), são: as pessoas, representadas pela mão de obra 

do pessoal; o governo que traz a partir da receita tributária as políticas públicas; os 

incentivos fiscais e as regulamentações; os capitais próprios ou de terceiros que 
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investem com expectativa de retorno, distribuição de dividendos e agregação de 

riqueza ao seu patrimônio, ou até mesmo de reinvestimento no negócio. Sendo 

essas prioridades influenciadas pela cultura organizacional, conforme estudo de 

Smith (2013), que relata que as decisões das empresas são direcionadas pelas 

crenças valores e pressupostos. 

A relação entre riqueza e valor adicionado é estabelecida pela Norma 

Brasileira de Contabilidade Técnica (NBCT) Técnica Geral (TG) 09, ao retratar que o 

valor adicionado representa a riqueza criada pela empresa, de forma geral medida 

pela diferença entre o valor das vendas e os insumos adquiridos de terceiros, 

incluindo ainda ao valor adicionado recebido em transferência.  

O valor adicionado é uma medida de desempenho econômico de uma 

organização, com história de aplicação em economia. Esse conceito tem sido 

considerado como aumento da riqueza de uma entidade econômica, como conceito 

particular de medição de renda (HALLER; STOLOWY, 1998). Como função, o valor 

adicionado mede a contribuição econômica e social de uma empresa para a 

sociedade, demonstrando como os benefícios do esforço de uma empresa foram 

repartidos entre as partes interessadas e participantes do processo. 

Fagundes e Kuhn (2004) pontuam que o valor adicionado pode também ser 

traduzido como valor econômico que é agregado aos bens e serviços adquiridos. 

Os mercados são estudados em conjunto, de forma agregada pela 

macroeconomia. Área da economia responsável por calcular a atividade econômica 

do país, baseada nos fluxos de produção e renda, que utilizam como mecanismo de 

mensuração a Contabilidade Nacional. Assim, o conceito de renda é a remuneração 

dos fatores de produção: salários remuneram o trabalho. Juros remuneram o capital 

de empréstimos e lucros e aluguéis remuneram respectivamente capital de risco e 

propriedade de bens de capital (SIMONSEN; CYSNE, 2007, p. 147).  

 
A produção é a principal atividade econômica a ser medida, uma vez 
que refletirá a capacidade de satisfação das necessidades dos 
membros da sociedade. Assim, o primeiro passo para avaliar-se o 
desempenho de um país é medir seu produto. Este corresponde a 
soma daquilo que foi produzido em um país durante determinado 
período de tempo. (GREMAUD; VASCONCELLOS; TONETO 
JÚNIOR, 2002, p. 50).  
 

Entende-se então que o valor adicionado, na visão macroeconômica, pode 

ser mensurado pela ótica da renda ou pela ótica do produto produzido, que segundo 
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Gremaud e Toneto Jr. (2007, p. 205), “[...] a igualdade entre produto e renda decorre 

do fato de que o valor adicionado em cada etapa produtiva corresponde justamente 

à remuneração dos fatores envolvidos naquela etapa”. 

Na elaboração da DVA, o conceito de valor adicionado utilizado é o conceito 

econômico acima pontuado. Para Martins (1997, p. 4): 

 
O valor adicionado é vital no estudo da economia, às vezes chamado 
de valor agregado, representa o conceito macroeconômico mais 
importante: a riqueza criada. Aliás, a somas dos valores agregados 
nada mais é do que a soma das riquezas criadas. A soma dos 
valores agregados de um país é seu produto interno bruto, o famoso 
PIB. 

 

Dessa forma, se todas as empresas produtivas elaborassem a DVA, a soma 

de todos os valores adicionados seria o produto interno bruto, sendo esta uma das 

maiores vantagens da DVA. 

Portanto, de acordo com Iudícibus et al.  (2013), a DVA é fundamentada em 

conceitos macroeconômicos, restringindo-se a aspectos da macroeconomia, 

apresentando, a parcela de contribuição que a empresa tem no PIB. 

 Todavia, existem diferenças metodológicas no cálculo do valor adicionado 

pelo IBGE e no cálculo da DVA. O valor adicionado demonstrado pela DVA utiliza o 

método contábil, que apura o valor adicionado pela “[...] diferença entre o valor das 

vendas e os insumos adquiridos de terceiros. Incluindo ainda ao valor adicionado 

recebido em transferência, ou seja, produzido por terceiros e transferido à entidade” 

(CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, 2008, p. 4). O método econômico 

utiliza o valor produzido que inclui o valor das vendas somado ao estoque. Estoque 

que pode não se realizar em vendas por possíveis mudanças mercadológicas, 

deixando assim o valor adicionado mensurado pela DVA mais contundente pela 

ótica do realizado. 

Para Santos (2007, p. 27), “[...] a medição ou apuração da riqueza criada 

pode ser calculada através da diferença aritmética entre o valor das vendas e os 

insumos pagos a terceiros mais as depreciações”. Acrescenta-se ainda, à riqueza 

gerada aquelas recebidas em transferências, como resultados de equivalência 

patrimonial e receitas financeiras, baseando-se também nos conceitos 

macroeconômicos e utilizando a metodologia aplicada pela DVA. 

 
4.1 Histórico e orientações  
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A DVA, objeto de estudo deste trabalho, tornou-se uma demonstração 

contábil de publicação obrigatória no Brasil para as empresas de capital de aberto, a 

partir da promulgação da lei ordinária nº 11.638/2007 que introduziu mudanças à 

chamada “Lei das Sociedades Anônimas”, lei nº 6.404/76. Muitas dessas mudanças 

tinham por objetivo facilitar o processo de adoção das normas contábeis 

internacionais no Brasil, celebrando, portanto nesse cenário a oficialização de uma 

demonstração largamente já divulgada pelas companhias, conforme exposto no 

gráfico 1. 

 
Gráfico 1 – Número de empresas que publicaram a DVA no período de 1997 a 2006 
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Fonte: Informações do banco de dados Maiores e Melhores cedidos por FIPECAFI 
(SANTOS; CARVALHO, 1997, p. 132 apud  FREGONESI, 2009, p. 9) 

 
 

No Brasil, os estudos iniciais sobre a DVA foram desenvolvidos na década de 

90 pelo Departamento de Contabilidade e Atuária da Faculdade de Economia, 

Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo (FEA-USP). A partir 

de 1997, a Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras 

(FIPECAFI) incluiu a DVA no cálculo de excelência empresarial para a escolha das 

empresas com os melhores desempenhos nos setores para a edição de “Melhores e 

Maiores”, da Revista Exame. Então, obstante essa aplicação, em 1997, houve as 

primeiras publicações da DVA por 44 empresas. Em 2004, o número de publicações 

já era 210% maior em relação a 1997, conforme já explicitado anteriormente no 

gráfico1. Para Santos (2005, p. 3): 
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Tal aumento não pode ser atribuído apenas a um único motivo; 
certamente o entendimento pelas empresas do tipo de informação 
que poderiam passar a dispor, além do apoio dado pela Comissão de 
Valores Mobiliários (CVM) [...] são fatores que muito contribuíram 
para esse comportamento. 

 
Assim, com o uso e as publicações mais frequentes da DVA, um dos grandes 

desafios foi torná-la uma demonstração padronizada e normatizada, com unicidade 

e congruência na forma de evidenciar as informações dentro das Normas Brasileiras 

de Contabilidade. Tema abordado no item 4.2, onde se retratou a estrutura da 

demonstração do valor adicionado. 

Outra contribuição é dada por Iudícibus et al., (2013), ao pontuar que antes da 

DVA se tornar obrigatória, sua divulgação já era apoiada e incentivada pela CVM, 

por meio do parecer de orientação CVM nº 24/92, e pelo Conselho Federal de 

Contabilidade (CFC) através da NBC T 3.7 (2005). A CVM sugeria a utilização do 

modelo elaborado pela FIPECAFI e o CFC sugeria modelo muito semelhante ao da 

FIPECAFI. 

Entretanto, desde 1993, Martins, já publicava temas iniciais sobre a 

Demonstração do Valor Adicionado, evidenciado pela publicação no Boletim IOB nº 

18/1995, onde pontuou:  

 
Em 1993, no Bol. IOB nº 14, neste Caderno, publicávamos pela 
segunda vez um artigo que explica a Demonstração do Valor 
Adicionado. Partíamos de um ponto extremamente inicial e 
mostrávamos, por meio de exemplos sucessivos, o conceito de Valor 
Adicional desenvolvido pela Ciência Econômica e como se efetua 
seu cálculo e demonstra sua distribuição, a partir de dados 
contábeis. No Bol. nº 15 do mesmo ano, publicávamos também como 
se aplicavam os mesmos conceitos ao caso de um banco, já que ele 
lida com um item todo especial: o de receita e despesa financeira, e 
falávamos da situação toda diferente desse tipo de empresa, 
comentando inclusive a respeito de uma convenção internacional 
sobre o assunto. (MARTINS, 1995, não paginado). 
 

Ainda no Brasil, em 1997, houve um movimento, com a atuação do sociólogo 

Hebert de Souza, o “Betinho”, que propunha que as empresas publicassem suas 

práticas sociais, através da demonstração contábil, não obrigatória, denominada 

Balanço Social, estimulando cada vez mais as práticas sociais empresariais, por 

meio de publicações, de ações, vivências, programas e eventos sociais. Foi 

instituído um selo, o selo Balanço Social IBASE/Betinho, pelo o Instituto Brasileiro de 

Análises Sociais e Econômicas (IBASE), que é conferido às empresas que publicam 
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o Balanço Social no modelo sugerido pelo IBASE. Através do selo as empresas 

podem mostrar em seus anúncios publicitários onde contribuem socialmente. 

Mas o que liga o referenciado Balanço Social à DVA, é que este é constituído 

por quatro pilares, sendo uma delas a DVA. Assim, nesta visão do IBASE, na 

década de 90 a DVA foi considerada um dos pilares do Balanço Social, que como a 

DVA, visa mostrar a interação da empresa com a sociedade. 

Além do selo Balanço Social IBASE/Betinho, outros selos foram criados com 

intuito de incentivar a publicação dessas informações sociais não obrigatórias 

através do Balanço Social, como exposto no quadro abaixo. 

 
Quadro 7 – Selos e certificados de incentivo a publicações de informações sociais 

Esfera Regulamentação Selo/Certificado 

Contábil Rio de Janeiro – Resolução CRC 
RJ nº 0292/2001. 

Certificado de Responsabilidade Social 
(Conselho Regional de Contabilidade -
CRC). 

 
 
Estadual 

Amazonas – lei nº 2.843 /2003; 
Mato Grosso – lei nº 7.687/2002; 
Rio Grande do Sul, lei nº 
11.440/2000. 

Certificado de Responsabilidade Social 
(Amazonas - AM); 
Certificado de Responsabilidade Social 
(Mato Grosso - MT); 
Certificado de Responsabilidade Social 
(Rio Grande Do Sul - RS). 

 
Municipal 

Londrina – lei nº 9.536/2004; 
Porto Alegre – lei nº 8.118/1998; 
Santo André – lei nº 7.672/1998. 

Selo de cidadania da Câmara Municipal 
de Londrina; 
Selo de cidadania de Porto Alegre; 
Selo Empresa-Cidadã de Santo André. 

Fonte: Ferreira, Siqueira e Gomes (2009, p. 37) 

 
A viabilidade das informações sociais pode servir como elemento de apoio às 

decisões do governo na liberação de recursos, benefícios fiscais, empréstimos, 

dentre outros e é uma das considerações na instituição do selo Certificado de 

Responsabilidade Social no Rio de Janeiro. O uso dessas informações para a 

formulação de relatórios e indicadores sociais padrões também foi fortemente 

considerado (CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE, 2001). 

Londrina, ao invés de Certificado de Responsabilidade Social, instituiu o Selo 

de Cidadania, como Porto Alegre. Mas com o mesmo intuito dos outros estados: 

promover a divulgação de informações socioeconômicas não obrigatórias. 

Os selos e certificados de incentivos à divulgação voluntária da DVA, fizeram 

parte da evolução longitudinal da DVA no Brasil. Esse processo de evolução conta 

também com os estudos:  
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 Fagundes e Kuhn (2004), com o objetivo de evidenciar a riqueza gerada por uma 

organização, tanto no aspecto econômico como também no que se refere ao 

aspecto social, bem como, demonstrar as metodologias da adição e subtração 

para a elaboração da DVA, no enfoque contábil e econômico; 

 Fagundes, Damke e Kroetz (2005), que tiveram por finalidade evidenciar a 

importância da utilização da DVA pelas organizações como ferramenta de 

linguagem acessível para a compreensão da realidade econômica e social 

apresentada pelas demonstrações contábeis tradicionais; 

 Coelho e Corrar (2005), com o objetivo de investigar a relação de 

interdependência entre a apropriação da riqueza gerada e a estrutura societária 

das grandes empresas brasileiras; 

 De Luca et al. (2007), com a finalidade de investigar o comportamento das 

organizações distribuidoras de energia elétrica da região Nordeste, privatizadas a 

partir de meados da década de 90, com mais de 400.000 consumidores, 

reguladas pela ANEEL e filiadas à ABRADEE, no âmbito da responsabilidade 

social corporativa. Utilizaram a DVA, instrumentos que viabilizam a análise, por 

parte da sociedade, do comportamento das organizações em face às 

necessidades de fazer e agir pelo social, junto às comunidades das quais 

participam; 

 Smith e Cia (2008), com o objetivo de apresentar Demonstração do Valor 

Adicionado como ferramenta para mensurar a perda de valor adicionado para a 

sociedade, pela saída de uma empresa para outros estados e municípios, 

através de estudo de caso, multicaso de três indústrias de calçados do município 

de Franca/SP que tiveram parte de sua produção transferida para a região 

nordeste; 

 Almeida et al. (2008), com objetivo de contribuir para a análise dos dados da 

DVA e, assim, verificar a capacidade de produção e distribuição de riqueza entre 

os stakeholders da Petrobrás. 

 
Na Europa, Cunha e Ribeiro, (2003) pontuam que o desenvolvimento da DVA 

se deu a partir da introdução do imposto sobre valor agregado nos países europeus, 

e ao final dos anos 70 se popularizou no Reino Unido com a publicação do 

Corporate Report. Relatório que recomendava entre outros pontos, a elaboração da 

DVA, para evidenciar como os benefícios e os esforços das empresas são divididos 
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aos empregados, provedores de capital, Estado e reinvestimentos. A recomendação 

foi aceita e uma das propostas do legislativo do Reino Unido contidas no relatório 

The future of company reports, de 1977, foi para a DVA. 

Segundo Lagioia et al. (2001, p. 8), alguns países, como a Índia e a África do 

Sul, exigem que empresas estrangeiras que queiram constituir filial “[...] demonstrem 

qual será a expectativa de valor adicionado que será gerado no país”. Devendo 

assim apresentar ao gestor público local, uma DVA que projete qual será o valor 

estimado para remuneração da mão-de-obra local e quais os benefícios que ela 

poderá trazer à geração de impostos. 

O referencial teórico mostra que, pela riqueza de informações sociais e 

econômicas, a DVA tem sido tema de diversas pesquisas dentro do país. 

Teodoro et al. (2012), observaram tendência de crescimento em pesquisas 

desenvolvidas sobre o conceito de valor adicionado, principalmente a partir do 

período de 1998. Para os autores, no Brasil, tal tendência tornou-se mais evidente a 

partir do ano de 2001. Entretanto, é considerável a distribuição de estudos sobre 

esse tema entre as diversas instituições de ensino, nacionais e internacionais, bem 

como entre os meios de publicação dos mesmos, embora a instituição com maior 

produção de pesquisas sob tal orientação tenha sido a Universidade de São Paulo 

(USP). 

 Dessa forma, a seguir, apresentam-se recentes discussões científicas sobre 

a DVA, que de forma geral investigam usos informacionais da DVA como 

instrumento de mensuração de riqueza com amplas finalidades. 

Como delimitação espacial, considerou-se a temporalidade dos últimos 05 

anos. Utilizou-se a instituição com maior produção de pesquisas sobre valor 

adicionado, a USP (TEODORO et al., 2012), pesquisando então nos programas de 

mestrado e doutorado e também nos congressos de controladoria e contabilidade.  

 
Quadro 8 – Discussões científicas contempladas a DVA 

Categoria 
Área Temática 

Ano publicação 

 
Título 

 
Objetivo 

Artigo 
Contabilidade 

Financeira 
2015 

Relação Entre a 
Distribuição de Riqueza 
Apresentada na DVA e o 
IDH-M dos Municípios Sede 
de Empresas Abertas (289) 

Analisar a relação entre o Índice de 
Desenvolvimento Humano Municipal 
(IDH-M) dos municípios e a 
distribuição de riquezas evidenciada 
no DVA das empresas abertas. 

Artigo 
Contabilidade 

Distribuição de Riqueza aos 
Agentes Econômicos: Um 

Analisar a distribuição de riqueza 
gerada por empresas de diferentes 
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Financeira 
2015 

Olhar sobre a DVA (234) setores, no exercício de 2013, 
avaliando como esses fizeram a 
distribuição aos agentes 
econômicos, sobretudo na 
distribuição para o governo. 

Artigo 
Contabilidade 
Aplicada para 

Usuários Externos 
2013 

Distribuição do Valor 
Adicionado com os 
empregados nas empresas 
indicadas como as 
melhores para se trabalhar 
(225) 

Investigar os níveis de distribuição 
de riqueza com os empregados nas 
“Melhores Empresas para Você 
Trabalhar”, segundo o ranking das 
revistas Você S/A e Exame (edição 
2012), e em outras não participantes 
desse ranking, para confirmar se há 
diferença significativa entre esses 
dois grupos. 

Artigo 
Controladoria e 
Contabilidade 

Gerencial 
2013 

Investimentos 
Socioambientais Como 
Uma Distribuição do Valor 
Adicionado (365) 

Apresentar os efeitos da 
reclassificação dos gastos com o 
item responsabilidade social na 
Demonstração do Valor Adicionado. 

Artigo 
Contabilidade 
Aplicada para 

Usuários Externos 
2012 

Demonstração do Valor 
Adicionado como 
Instrumento Estratégico de 
Avaliação: Um Estudo 
Exploratório nos Sindicatos 
Brasileiros (32) 

Investigar até que ponto os 
sindicatos utilizam como parâmetro 
as informações contábeis, 
notadamente a Demonstração do 
Valor Adicionado (DVA), para 
avaliarem a distribuição da riqueza 
das empresas, as quais seus filiados 
são empregados e assim, ter um 
instrumento estratégico nas 
negociações salariais. 

Artigo 
Contabilidade 
Aplicada para 

Usuários Externos 
2011 

Análise do Conteúdo 
Informacional da DVA no 
Mercado de Capitais 
Brasileiro (200) 

Analisar o conteúdo informacional 
da Demonstração do Valor 
Adicionado (DVA) no mercado de 
capitais brasileiro. 

Dissertação 
Controladoria e 
Contabilidade 

2014 

A relação entre a riqueza 
criada e o desempenho 
econômico-financeiro das 
cooperativas agropecuárias 
brasileiras 

Identificar a relação entre a riqueza 
criada e o desempenho econômico-
financeiro das cooperativas 
agropecuárias no Brasil. 

Dissertação 
Controladoria e 
Contabilidade 

2012 

A demonstração do valor 
adicionado como 
instrumento de 
transparência nas 
entidades do terceiro setor 

Compreender, explicar e descrever 
quais são as fontes de recursos das 
entidades do terceiro setor e como 
poderiam ser evidenciadas na 
Demonstração do Valor Adicionado 
para uma melhor contribuição ao 
cálculo da participação destas 
entidades no produto nacional. 

Fonte: Elaborado pela autora 

 
As discussões científicas envolvendo a DVA como objeto de estudo, referidas 

no Quadro acima, evidenciam sua presença nas atuais discussões científicas na 

área de controladoria e contabilidade, além de demonstrarem o grau de amplitude 
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alcançado por esta demonstração. Permitindo analisar, investigar, apresentar, 

identificar e compreender os mais diversos temas, envolvendo índice de 

desenvolvimento humano, níveis de distribuição de riqueza, gastos com item da 

responsabilidade social, utilização da DVA pelos Sindicatos nas negociações 

salariais, conteúdo informacional e evidenciação de fonte de recursos para o terceiro 

setor. 

O grau de amplitude alcançado por essa demonstração trata-se de forte 

pressuposto ao avaliar as inúmeras finalidades da DVA, observado em recentes 

pesquisas científicas, além das referidas acima, como no artigo, “[...] A economia 

das empresas nos governos FHC e Lula: uma análise a partir da Demonstração do 

Valor Adicionado”, (SANTOS et al., 2013, p. 47-64) publicado na Revista de 

Contabilidade e Controladoria da Universidade Federal do Paraná, v. 5 em 2013, 

que identificou o comportamento da riqueza criada pelas empresas e sua 

distribuição durante 15 anos, nos  governos Fernando Henrique Cardoso – FHC 

(1995-2002) e Luís Inácio Lula da Silva – Lula (2003-2009), quando através de uma 

análise descritiva quantitativa, puderam identificar  entre outros importantes 

resultados, o crescimento da riqueza em 6% na era  FHC enquanto na era Lula o 

crescimento foi de 3%. Porém, mais relevante do que qualificar os períodos 

analisados, nas considerações finais, os autores afirmaram que a pesquisa pôde 

evidenciar que, por meio das informações contábeis disponíveis na DVA, é possível 

avaliar o comportamento da economia de um país, além de suas consequências 

políticas. Permitiu também verificar o processo de evolução da economia e o 

resultado das políticas tributárias e sociais refletidos nos valores apresentados na 

DVA. E concluíram que, por meio da DVA, pode-se mostrar a evolução de uma 

política de revisão da distribuição dos recursos e redução do custo do capital de 

terceiros. 

Sob a perspectiva sistêmica, esta pode ser entendida como um sistema de 

informação, conforme esclarece Bio (2008, p. 29), “[...] um sistema de informação é 

um conjunto de partes interdependentes no seu todo por ser parte de um todo 

maior”. E como o elaborado por Ferrarezi e Smith (2014, p. 14), como um sistema 

orgânico e aberto, “[...] pois qualquer modificação na geração da riqueza impactará 

no montante a ser distribuído, bem como nas prioridades de distribuição. É aberto, 

pois a geração e distribuição da riqueza são interdependentes, todavia, em 

permanente interação”. 
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Figura 3 – DVA como sistema de informação 
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Financiadores
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Diretores
Reinvestimento 
na Empresa

MEIO AMBIENTE

FEEDBACK  ou Retroalimentação

 
Fonte: Elaborador por Ferrarezi e Smith (2014) adaptado de Bio (2008, p. 23; 183) 

 

Com essa proposta, onde se verifica a DVA como um sistema de informação, 

as autoras pontuam: 

A partir das entradas dos diversos recursos é possível acionar o 
sistema físico-operacional para gerar a produção, o sistema de 
gestão para imprimir as prioridades e estabelecer metas, para 
divulgar a riqueza gerada tem-se o sistema de informação, ora 
destacado como DVA. A interligação entre os diversos sistemas 
resulta no processamento dos recursos de entradas e geração de 
riqueza, sendo seu direcionamento dependente do sistema cultural, 
que fortalece e influencia os agentes arrolados na distribuição da 
riqueza. (FERRAREZI; SMITH, 2014, p. 15).  
 

Dessa forma, apura-se uma compreensão ampliada da DVA, como um 

sistema de informação que recebe influências do meio interno assim como do 

ambiente externo e com capacidade de influenciar outros ambientes, condição que 

estabelece como fator de gestão ao desenvolvimento econômico local. 

 
4.2 Estrutura da demonstração do valor adicionado 
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 A DVA foi regulamentada no Brasil pelo Pronunciamento Técnico (CPC) nº 9, 

Resolução CFC Nº. 1.138/08. Até então, as empresas que publicavam a DVA faziam 

pelo modelo FIPECAFI, ou pelo modelo do CFC, aprovado pela Resolução nº 

1.1.010/05, que era bastante semelhante ao da FIPECAFI. Como estudo empírico 

desta dissertação este tópico pontua a estrutura da DVA conforme modelo vigente, o 

modelo constante na NBC TG nº 9 aprovada pela Resolução CFC Nº. 1.138/08 e 

utilizado por Iudícibus et al. (2013).  

Vale lembrar que a DVA é elaborada a partir de outra demonstração contábil, 

a Demonstração do Resultado do Exercício, portanto seus elementos são Receitas, 

Custos e Despesas, porém são classificados sob a condição da geração e 

distribuição do valor adicionado. 

Neste sentido, apresenta-se a estrutura da DVA em duas partes, identificando 

o valor adicionado líquido gerado a partir das receitas, insumos e retenções na 

primeira parte. E na segunda parte a respectiva distribuição ao pessoal, governos 

(Municipais, Estaduais, Federais) e financiadores, seja capital próprio ou de 

terceiros. Os capitais próprios, conforme prioridades, podem ser distribuídos aos 

sócios ou acionistas em forma de dividendos, ou ainda podem ser reinvestidos no 

negócio como feedback à nova geração de riqueza. 
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Quadro 9 – Demonstração do valor adicionado (DVA) na perspectiva estrutural (Parte 1) 

DESCRIÇÃO

1 Receitas

1.1 Venda de Mercadorias, produtos e Serviços

1.2 Outras Receitas

1.3 Receitas Relativas a Construção ativos próprios

1.4 Perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa 

2 Insumos Adquiridos de Terceiros(Inclui: ICMS, IPI, ISS, PIS, COFINS)

2.1 Custos dos Produtos das Mercadorias e dos Serviços

2.2 Materiais, Energia, Serviços de terceiros e outros

2.3 Perda/Recuperação de valores ativo

2.4 Outros (Especificar)

3 VALOR ADICIONADO BRUTO ( 1 -  2 )

4 Retenções

4.1 Depreciação, Amortização, Exaustão

5 VALOR ADICIONADO LIQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE ( 3  -  4 )

6 Valor Adicionado recebido em transferência

6.1 Resultado de Equivalência Patrimonial 

6.2 Receitas Financeiras

6.3 Outras

7 VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR ( 5 +  6 )

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO - DVA

 
Fonte: Iudícibus et al. (2013, p. 669) 

 
Cada item da geração da riqueza possui sua especificidade informacional, 

todavia agrupados, tornam-se congruentes na finalidade: demonstrar o valor 

adicionado gerado pela organização em determinado período de tempo. 
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Quadro 10 – Demonstração do valor adicionado (DVA) na perspectiva estrutural (Parte 2) 

8 Distribuição do Valor Adicionado *

8.1 Pessoal

8.1.1 Remuneração Direta

8.1.2 Benefícios

8.1.3 FGTS

8.2 Impostos, Taxas e Contribuições

8.2.1 Federais

8.2.2 Estaduais 

8.2.3 Municipais

8.3 Remuneração de Capitais de Terceiros

8.3.1 Juros

8.3.2 Alugueis

8.3.3 Outras

8.4 Remuneração de Capitais Próprios

8.4.1 Juros sobre o capital próprio

8.4.2 Dividendos

8.4.3 Lucros Retidos/Prejuízo do exercíco

8.4.4 Participação dos não controladores nos lucros retidos
 

Fonte: Iudícibus et al. (2013, p. 669) 
 

  No que tange ao conteúdo informacional da DVA, a primeira parte é 

composta pelos itens que formam a riqueza criada por uma empresa, empresa no 

mais amplo sentido, seja pública, privado ou misto.  

A segunda parte apresenta como a riqueza gerada foi distribuída. A 

distribuição da riqueza gerada, conteúdo dessa segunda parte, é destinada aos 

diversos fatores de produção (Trabalho, capital próprio ou de terceiros e governo), 

como segue: Pessoal; Impostos, taxas e Contribuições; Remuneração de Capital de 

Terceiros e Remuneração de Capital Próprio.  

Assim a DVA apresenta como resultado informacional o valor adicionado 

gerado e distribuído, sendo essa uma informação empresarial socioeconômica, que 

retrata o desempenho das empresas e afeta o bem-estar social e econômico de toda 

a sociedade em seu entorno. 

Desse conjunto de informações socioeconômicas, suscita o alcance 

informacional que emerge da DVA, possibilitando o enriquecimento da informação 

contábil no ambiente interno, e, no seu entorno, o externo, como base sustentável 
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na avaliação da geração e distribuição de valor adicionado. Para Beal (2004, p. 23), 

a informação para as organizações possui valor significativo e pode ser “[...] 

compartilhada infinitamente e usada simultaneamente por inúmeras pessoas”, 

atingindo um universo de usuários com interesses e necessidades diversas, 

pontuados por Lucca (1999) e Tinoco (2001). 

Portanto, é oportuno conhecer os indicadores oriundos dessa demonstração 

que possivelmente permitirão a análise da atuação econômica e social das 

empresas, nos ambientes internos e externos, demonstrando a geração de riqueza, 

bem como as implicações sociais decorrentes da distribuição dessa riqueza. 

 
4.3 Indicadores socioeconômicos a partir da DVA 

A DVA é uma demonstração contábil, como as demais, passível de análise, 

podendo ser analisada isoladamente ou em conjunto com outras demonstrações, 

proporcionando análise comparativa com empresas do mesmo setor, região ou 

município.  As análises a partir da DVA buscam entender a relação da empresa com 

a sociedade via quocientes ou indicadores que podem ser analisados de forma 

isolada pela análise vertical, que é a análise de cada item em relação ao total e a 

análise horizontal que apresenta a evolução dos itens ao longo do tempo. 

(IUDÍCIBUS et al., 2013).  

Cunha, Ribeiro e Santos (2005, p. 21) pontuam que “[...] os indicadores 

retirados dessa demonstração se constituem num excelente avaliador da distribuição 

da riqueza, à disposição da contabilidade”, com força própria, pois contêm 

informações que sozinhas são conclusivas e bastante úteis.  

Os indicadores ou quocientes a partir da DVA também podem ser 

categorizados em duas partes, conforme a estrutura da demonstração. Parte da 

geração de riqueza e parte da distribuição da riqueza. 

Mediante Iudícibus et al. (2013, p. 676), “[...] Os indicadores de geração de 

riqueza fornecem informações sobre a capacidade da empresa em gerar riqueza. 

[...] Os indicadores de distribuição de riqueza demonstram como e a quem a 

empresa destina a riqueza criada”. Como exemplo de indicadores Iudícibus et al. 

(2013, p. 676), trazem:  

 Quociente entre valor adicionado e ativo total; 

 Quociente entre valor adicionado e número de empregados; 

 Quociente entre valor adicionado e patrimônio líquido; 
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 Quocientes entre gastos com pessoal e valor adicionado; 

 Quociente entre gastos com impostos e valor adicionado; 

 Quociente entre gastos com remuneração de capital de terceiros e valor 

adicionado; 

 Quociente entre dividendos e valor adicionado; 

 Quociente entre lucros retidos e valor adicionado. 

 

O autor salienta que, além dos indicadores apresentados, outros podem ser 

desenvolvidos e utilizados para análise da DVA.  

Os indicadores a partir da DVA podem ser utilizados para análises do 

ambiente interno e externo à empresa. Para a análise de ambiente interno são 

propostos indicadores que relacionam o valor adicionado com número de 

empregados, folha de pagamento, vendas e lucro operacional. Quanto à análise de 

ambiente externo, os indicadores a partir da DVA “[...] proporcionam análises sobre 

a participação da empresa no cenário econômico onde ela atua”, como avaliação da 

contribuição da empresa à sociedade por meio de pagamento de impostos; 

avaliação do grau de remuneração da forma de trabalho; avaliação da contribuição 

da empresa para apoio de riqueza da economia setorial, local e nacional. (DE LUCA, 

1996, p. 91) 

Por conseguinte, ao mostrar a DVA com inúmeras finalidades, forte alcance 

informacional de caráter socioeconômico, entende-se que esta demonstração trazida 

pela contabilidade, pode se estabelecer como uma unidade informacional para 

estudos do desenvolvimento econômico local, pois dispõe de informações únicas e 

consistentes, geradas pela contabilidade, sobre a mensuração da riqueza gerada e 

distribuída no ambiente aos quais as empresas estão inseridas, demonstrando 

claramente sua relevância informacional para os diversos estudos assim como para 

o desenvolvimento econômico e social local.  

Dessa forma, é possível pressupor uma Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento, com atribuições de planejar e desenvolver políticas públicas 

visando ao crescimento econômico da cidade, como usuário da DVA. Pois a partir 

desta demonstração, o governo municipal pode conhecer a riqueza gerada pelo seu 

município, como essa riqueza foi distribuída e assim conhecer os problemas 
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públicos prioritários de ordem econômica e social e inseri-los na agenda da política 

pública. 

 
Quadro 11 – Elementos e atitudes informacionais relacionadas à DVA 

Competência em 
informação 

(ACRL, 2000) 

Cultura Informacional 
(CHOO, 2001) 

Competência em informação 
relacionada à DVA 

Reconhecimento e 
definição da 
necessidade 
informacional 

-Intensa relevância da 
informação na 
operacionalização;  
- Percepção da 
informação como base 
para novas ideias e 
inovações. 

- Perceber e reconhecer que o valor 
adicionado como informação 
socioeconômica demonstra a riqueza 
gerada por segmentos empresariais, por 
municípios, estados e países e indica 
quais os fatores de produção e governos 
são os mais favorecidos, possibilitando 
promover políticas públicas em prol da 
distribuição igualitária. 

Busca e Acesso 
 

- Cuidados e vigilância na 
coleta e no uso da 
informação;  
- Mapeamento de 
informações de fontes 
externas e internas; 
 - As fontes de informação 
são relevantes para a 
harmonia do ambiente e 
às práticas 
organizacionais, assim 
como para prover fatos, 
subsidiar o processo 
decisório no 
estabelecimento de 
estratégias. 

- Buscar no Diário Oficial dos estados, e 
ou jornais de grandes circulações; site 
das empresas; site da CVM e divulgações 
incentivadas; 
- Possibilidades de solicitar as empresas 
de forma direta ou indireta, em tempo real 
o compartilhamento das informações da 
geração e distribuição do valor adicionado 
para compor os ativos informacionais 
impulsionado a avalição tratamento, 
compartilhamento e o uso da informação 
socioeconômica presente na DVA. 

Avaliação - Desenvolvimento de 
planos, políticas regras e 
rotinas para a gestão da 
informação; 
 - Atos que observam 
aspectos morais e éticos 
no entorno da gestão da 
informação. 

- Observar Características qualitativas: 
Relevância; Materialidade; 
Representação fidedigna, Aplicação das 
características qualitativas fundamentais; 
(CPC 00 R1); 
- Observar características qualitativas de 
melhoria: Comparabilidade; 
Verificabilidade; Tempestividade; 
Compreensibilidade; Aplicação das 
características qualitativas de melhoria. 
(CPC 00 R1). 

Tratamento: - Percepção da gestão da 
informação como uma 
prioridade. 

- Escolher formas de armazenamento, 
Backup e descarte; 
- Escolher, selecionar e elaborar  
Indicadores, e relatórios de análises 
quanto geração e distribuição de valor 
adicionado; 
- Estabelecer categorias analíticas de 
informação de valor adicionado, tais como 
CNAE, natureza jurídica, econômica, 
social, cultural; 
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- Definir frequência de atualização dos 
relatórios e indicadores existentes e 
geração de novos. 

Compartilhamento - Compartilhamento e 
divulgação ativa e proativa 
da informação;  
-Rotinas de 
compartilhamento de 
informação bem definidas; 
 - O compartilhamento de 
informação reforça o 
relacionamento de 
colaboração. 

- Promover infraestrutura tecnológica e 
constantemente atualizada de forma a 
permitir acesso adequado aos usuários; 
- Definir e publicar os fluxos 
informacionais de acesso ao valor 
adicionado, tais como: e-mail, rede 
compartilhada, painéis de gestão à vista. 

Uso da informação - Recompensas e 
reconhecimento para uso 
efetivo da informação; 
 - Medidas de 
desempenho do uso de 
ativos de informação; 
 - Informação como parte 
fundamental do processo 
decisório. 

Como índice de avaliação do 
desempenho na geração da riqueza, ao 
aferir a eficiência da empresa na 
utilização dos fatores de produção; 
Como índice de avaliação do 
desempenho social à medida que 
evidência, na distribuição da riqueza 
gerada, a participação dos empregados, 
do Governo, dos financiadores externos, 
além dos respectivos proprietários e ou 
acionistas. 

Fonte: Adaptado de Smith (2013) e Choo (2001) 

 
Os elementos e atitudes relacionados à DVA, no Quadro 11 acima, indicam 

como usar a DVA através das competências em informação, sendo estes 

mecanismos de caracterização da cultura informacional, na sua mais pura essência, 

no entorno da busca e uso de informações socioeconômicas. 

Dessa forma, alavancam-se os valores em relação ao uso da DVA enquanto 

informação empresarial socioeconômica para o desenvolvimento local, pois são 

determinantes para se conhecer quanto de riqueza o Município gera, e como 

distribui, permitindo assim auferir entre outros indicadores o crescimento econômico 

e social, que por si só não caracteriza desenvolvimento, mas é o meio, é a alavanca 

para as perspectivas do desenvolvimento.  
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5 METODOLOGIA 
 

Nesta seção, a proposta é destacar o conjunto de procedimentos 

metodológicos que, através de seus elementos, puderam alicerçar a pesquisa e 

traduzir os dados em conhecimentos, permitindo surgir uma resposta e uma 

compreensão do valor do uso da informação socioeconômica para o 

desenvolvimento. Afinal, ao encontrar e usar, uma informação, um novo elo se forma 

e, dessa relação, outra informação surge: um novo saber, um novo conhecimento. 

 
Quadro 12 – Procedimentos metodológicos 

Problema de 
pesquisa 

e 
Objetivo geral 

 
Objetivos específicos 

 
Coleta de dados 

Como a cultura 
informacional de 
governo municipal 
valoriza o uso de 
informações 
socioeconômicas para 
o desenvolvimento 
local? 
Apresentar crenças e 
valores, do governo 
municipal, no entorno 
da busca e uso de 
informações de caráter 
socioeconômico. 
Sendo o foco, aquelas 
contidas nas DVA(s) 
elaboradas pelas 
empresas privadas. 

Destacar os conceitos de 
desenvolvimento local e o aspecto 
econômico e social sob a perspectiva 
informacional. 

Pesquisa 
Bibliográfica e 
Documental  
 
 
 
 
  
 

Discutir a vertente da cultura 
informacional na promoção da 
competência em informação. 

Pontuar a DVA e seus aspectos 
informacionais. 

Identificar através do estudo de caso, o 
elo de comunicação socioeconômica 
entre empresas e SMD – Divisão de 
Indústria Comércio e Serviços de 
Franca/SP. 

Pontuar através de estudo de caso, a 
cultura informacional da SMD – Divisão 
de Indústria Comércio e Serviços no 
entorno do uso de informações 
socioeconômicas, focando as contidas 
na DVA. 

Análise dos dados Análise de Conteúdo e Análise do Discurso. 

Fonte: Elaborado pela autora 
 

5.1 Tipos de pesquisa 
 

A problemática desta pesquisa afigura-se em: como a cultura informacional de 

governo municipal valoriza o uso de informações socioeconômicas para o 

desenvolvimento local? A partir da conceituação de (CHIZZOTTI, 2001), trata-se de 

uma problemática legítima para pesquisas qualitativas, que se delimita no campo e 

na questão explicitada, revista e reorientada a partir dos contextos e das 

informações. Para elucidar a problemática, o objetivo geral surge como o que alivia o 

Fonte de Dados:  

Fonte secundária 

Fonte de 

Dados:  

Fonte primária 

Entrevista

s 
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atrito. Assim, para alcançar o objetivo geral e responder à problemática, definiram-se 

os objetivos específicos, que foram considerados a trilha condutora.  

A abordagem da presente pesquisa é de caráter qualitativo, preocupando-se 

com aspectos da realidade que não podem ser quantificados, que segundo 

(GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p. 9), “[...] concentra na explicação e compreensão 

da dinâmica das relações sociais”. Também por se tratar de questões subjetivas, 

que a pesquisa é qualitativa. 

 

A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se 
preocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade que não 
pode ser quantificado. Ou seja, ela trabalha com um universo de 
significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que 
corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos 
processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à 
operacionalização das variáveis. (MINAYO, 2000, p. 21-22). 
 

Diante deste referencial, a abordagem qualitativa nos remete a trabalhar os 

significados, crenças valores e pressupostos no entorno da necessidade e uso da 

DVA como informação socioeconômica, no ambiente de uma Secretaria Municipal 

de Desenvolvimento – Divisão de Indústria, Comércio e Serviços, proporcionando 

profundidade de análise e inferência nas relações informacionais socioeconômicas 

no entorno da DVA. 

Quanto aos objetivos, utilizando a classificação de Gil (2002), esta pesquisa é 

exploratória e descritiva. Para Gil (2002), a pesquisa exploratória retrata a 

possibilidade de variáveis importantes não serem conhecidas ou estarem totalmente 

definidas. Na pesquisa descritiva, pretende-se descrever os fatos e fenômenos de 

determinada realidade (TRIVIÑOS, 1987). Assim, os fatos e fenômenos que 

suscitarem neste arcabouço, no entorno da DVA, da cultura informacional e do 

desenvolvimento local, serão analisados e oferecidos uma interpretação descritiva 

relevante ao corpus em estudo. Para Vergara (2010, p. 43), a pesquisa descritiva 

“[...] expõe características de determinada população, determinado fenômeno. 

Podendo também estabelecer correlações entre variáveis e definir sua natureza”. 

O estudo de caso, como qualquer pesquisa, segundo Yin (2005), representa a 

estratégia indicada quando se colocam questões “Como” e “Por que”.  Para este 

trabalho o enfoque é o “como”: como as informações contidas na DVA podem 

contribuir no desenrolar das atribuições da SMD – Divisão de Indústria Comércio e 

Serviços de Franca/SP, em prol do desenvolvimento local. Bem como por que estas 
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informações são ou não utilizadas.  Yin defende ainda a aplicabilidade do estudo de 

caso a “[...] fenômenos individuais, organizacionais, sociais, políticos e de grupo, 

além de outros fenômenos relacionados” (YIN, 2005, p. 20). Vergara (2010, p. 44) 

pontua que o estudo de caso “tem caráter de profundidade e detalhamento”. 

 
5.2 Coleta de dados 

 
Os dados foram coletados pela técnica de entrevista semiestruturada com o 

diretor da SMD – Divisão de Indústria Comércio e Serviços.  

 
A entrevista é provavelmente a mais importante dentre as técnicas 
utilizadas no âmbito das ciências sociais. Há autores que lhe 
atribuem valor semelhante ao tudo de ensaio na química ou ao 
microscópio na Microbiologia. De fato, por sua flexibilidade, é 
adotada como técnica fundamental de coleta de dados em pesquisas 
abordando os mais diversos domínios da vida social. Nos estudos de 
caso, tem sido indubitavelmente a técnica mais utilizada. (GIL, 2009, 
p. 62-63).  

 

O Quadro 13, apresentado a seguir, está estruturado em colunas que 

apontam as dimensões pesquisadas para análise da cultura informacional. Consta 

também dos propósitos para análise e as respectivas variáveis a serem 

investigadas, descritas como assertivas que compõem o instrumento de coleta de 

dados. As dimensões e propósitos foram norteados pela bibliografia da competência 

em informação e natureza da informação que, segundo Smith (2013), são os 

termômetros da cultura informacional, que por sua vez é subjetiva e pode ser lida 

através das competências em informação. 
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Quadro 13 – Variáveis da pesquisa de campo 
Dimensões Pesquisadas 

(Blocos da entrevista) 

Cultura Informacional: 
Competência em 

Informação (ACRL) 
 

Propósitos / Análises Especificação das variáveis (Assertivas do instrumento de coleta de dados)  

Descrição objeto de 
pesquisa 
 
 
(Entrevista (1 e 2) Apêndice 
A) 

 

Quem é o respondente da 
pesquisa 
  
 
 
 
Quem é a SMD Franca/SP 
 

Descrever o perfil do 
respondente da pesquisa 
 
 
 
 
Apontar a regularidade 
atribuições, missão e 
projetos da SMD 

Qual, o nome, a função, o cargo, a hierarquia do cargo, formação e tempo de 
ocupação no cargo? 
Como são definidas as Secretarias Municipais de Franca?  E a Secretaria de 
Desenvolvimento (SMD), qual a regulamentação legal, oficial? 
Quem estabelece a missão e as atribuições? A missão e as atribuições são 
individuais, ou padronizadas por Municípios, Estados ou União? 
São modificadas a cada eleição ou gestão? 
A gestão vigente em 2015 modificou a missão e as atribuições da SMD? 
A SMD tem organograma estabelecido? 
Quais são as atribuições da SMD- Divisão de Indústria, Comércio e Serviços de 
Franca/SP? 
Quem são os responsáveis? 

Necessidade da 
informação 
socioeconômica das 
empresas 
 
(Entrevista (1) Apêndice A) 

Reconhecimento e 
definição da necessidade 
informacional 
 

Identificar se há um elo de 
comunicação 
socioeconômica entre 
empresas e SMD – Divisão 
de Indústria, Comércio e 
Serviços de Franca/SP; 
Analisar se a SMD utiliza 
informações contidas na 
DVA para cumprimento de 
suas atribuições. 

A SMD utiliza informação do faturamento das empresas do município de 
Franca/SP? 
A SMD precisa de informações como custos dos insumos adquiridos de terceiros 
pelas empresas do município de Franca/SP? 
A SMD utiliza informação do valor gerado de depreciação, amortização e 
exaustão pelas empresas do município de Franca/SP? 
A SMD utiliza informação do valor adicionado recebido em transferência pelas 
empresas do município de Franca/SP? 
A SMD utiliza informação de riqueza gerada (Valor Adicionado) pelas empresas 
do município de Franca/SP? 
Da riqueza gerada (Valor Adicionado) esta é distribuída entre governos 
(Impostos), mão de obra (salários, benefícios e encargos sociais), capital de 
terceiros (juros e alugueis) e capital próprio (Pro Labore, juros sobre o capital 
próprio e distribuição de lucros) e reinvestimento no negócio. A SMD conhece 
como e quanto distribui de riqueza no município de Franca/SP? 
A SMD conhece a DVA? 
Em algum momento a SMD pede, ou já pediu a Demonstração do Valor 
Adicionado (DVA) para as empresas? 
A partir de informações das empresas, tais como faturamento, custos dos 
insumos, geração e distribuição do valor adicionado, há elaboração de projetos? 

Percepção da SM - 
Divisão de Indústria, 
comércio e Serviços 
quanto a Utilidade e 

Conhecer a extensão da 
necessidade informacional 
socioeconômica para o 
desenvolvimento econômico 

Depois de conhecer a DVA, pode comentar sua percepção sobre a contribuição 
das informações contidas nesta demonstração contábil para o desenvolvimento 
local, a partir da apreciação pela Secretaria de Desenvolvimento – Divisão de 
Indústria, Comércio e Serviços de Franca/SP? 
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contribuição das 
informações contidas na 
DVA para o 
desenvolvimento 
econômico local 
(Entrevista (1) Apêndice A) 

local 
 

Fontes de Informação 
 
 
 
(Entrevista (2) Apêndice A) 

Busca e Acesso Avaliar de forma crítica a 
informação e suas fontes 
 
Avaliar efetiva e 
eficientemente a 
necessidade da informação  
 
 

Quanto à coleta das informações, quais são as fontes das informações para 
cumprimento das atribuições da SMD? Em qual proporção de 0 a 100%, de cada 
fonte, tais como: empresas, escolas, grupos de estudos, Instituições oficiais, 
outros? Qual o percentual de uso e de descarte das informações? 
Das possíveis fontes de informações, que críticas ou considerações é possível 
pontuar como: grau de facilidade de acesso, clareza nas informações, forma 
estrutura de divulgação, tempo entre a ocorrência do fato e a divulgação da 
informação. 
Para cumprimento da missão e atribuições, a SMD necessita de informações 
culturais, educacionais, empresariais (socioeconômica), esportivas, econômicas, 
outras? Em qual proporção de 0 a 100%?  Qual é a periodicidade de busca de 
informações? Em qual proporção de 0 a 100%? Diária; Mensal; Trimestral; 
Semestral; Anual; outra. 
As informações coletadas são categorizadas por algum critério? (CNAE, Natureza 
Jurídica, social, cultural, econômica). 
Quanto ao formato de coleta das informações, estas são coletadas de que forma? 
Em qual proporção de 0 a 100%? Entrevistas; Pesquisa de campo; Relatórios 
estatísticos; Oral ou documentado; Papel ou eletrônica; Textual ou Audiovisual; 
Outras. 
Na SMD, quando as informações são coletadas, como são organizadas, 
arquivadas, trabalhadas e tratadas, ou seja, como ficam à disposição para 
acesso, uso e disseminação para atender a missão da SMD, que é planejar e 
desenvolver políticas publica visando o crescimento econômico sustentável da 
cidade, de forma competitiva, socialmente justa e ambiente correto? 

Geração do conhecimento 
informacional 
 
(Entrevista (2) Apêndice A) 

Avaliação da informação; 
 
Tratamento da informação; 
 
Compartilhamento da 
informação. 

Avaliar como a informação 
selecionada em sua própria 
base de conhecimento é 
incorporada, armazenada e 
compartilhada; 
Entender os aspectos: 
econômico, legal e social, 
como por exemplo, a 
prioridade de uso, que 
abrangem o uso da 
informação e o acesso e uso 
da informação de forma ética 
e legal; 

Na SMD como uma nova informação é gerada? São gerados novos relatórios 
novos Indicadores? Em qual proporção de 0 a 100%? 
De que forma são armazenadas as informações coletadas? 
Quando as informações estão presentes nos arquivos informacionais, como são 
definidas as prioridades de uso?   
Quais são as informações de maior relevância no desempenho das atividades da 
SMD? Informações Empresariais socioeconômicas, cultural, outras? Em qual 
proporção de 0 a 100%? 
As informações são compartilhadas entre os setores da SMD? Ou entre 
Secretarias municipais? Ou ainda entre algum grupo? 
De que forma? Reuniões; E-mail (s); Outros; Em qual proporção de 0 a 100%? 
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Uso da informação 
 
 
(Entrevista (2) Apêndice A) 

CI Compreender o uso e 
aplicação da informação 
para concretizar um 
propósito específico 
Identificar a natureza 
informacional da SMD, 
conforme Matriz de Ilharco 
(2003). 
 

 Como esta Secretaria age a partir de um novo conhecimento?  
 Cite exemplos?  
Há situações em que novas informações, novos aprendizados provocam revisão 
ou melhoria em ações ou projetos em andamento? Pode citar exemplos?   
Há algum tipo de informação, na qual a SMD funciona como apoio informacional a 
outras Secretarias, Coordenadorias, Fundações, Autarquias ou Conselhos da 
Administração Pública?           
Com as informações em mãos, a SMD possui autonomia para planejar e 
desenvolver as políticas públicas, perfazendo todos os ciclos da política pública, 
(formulação de alternativas, tomada de decisão, implementação, avaliação e 
extinção) ou há alguma participação de pares ou aprovação de instância 
superior? Há situações em que a SMD aprova implantação de políticas públicas, 
ou projetos de outros atores sociais, como associações, conselhos? 

Fonte: Elaborado pela autora
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5.3 Análises dos dados e resultados 
 

A análise dos dados foi realizada por meio da análise de conteúdo e por meio 

da análise do discurso. 

 A análise de conteúdo, de acordo com Bardin (2006), é o meio de 

investigação e interpretação das comunicações de maneira objetiva, trabalhando as 

palavras contidas no texto, sendo possível elaborar quadros indicando 

possibilidades por meio das palavras e do conteúdo em análise. 

A análise de conteúdo, no entendimento de Bardin (2006, p. 39), “[...] Visa o 

conhecimento de variáveis de ordem psicológica, sociológica, histórica”. A análise de 

conteúdo permite desvendar textos submetidos em outros textos, estes últimos, 

aparentes e declarados. Os textos subjacentes, por sua vez, são implícitos, e 

dependem de uma metodologia para que se tornem visíveis e compreendidos. A 

metodologia é a inferência, um retorno constante ao texto explicitado, para dele 

extrair o enunciado presente no nível mais profundo (BARDIN, 2006). 

Ainda de acordo com Bardin (2006, p. 111), o processo de categorização é 

um dos procedimentos mais utilizados na análise de conteúdo. “[...] A categorização 

é uma operação de classificação de elementos constitutivos de um conjunto, por 

diferenciação e, seguidamente, por reagrupamento segundo o gênero (analogia), 

com os critérios previamente definidos”. 

Na identificação das categorias utilizou-se o critério semântico que, de acordo 

com Bardin (2006), é aquele que origina categorias temáticas. 

A análise do discurso, de linha Bakhtiniana, será utilizada por considerar a 

linguagem como elemento característico do sujeito, do tempo e do espaço, como 

pontua Amorim (2006) ao afirmar que a construção discursiva, constituída no tempo 

e no espaço é a forma com que se organizam e ganham sentido os acontecimentos. 

Esta construção recebe o nome de cronotopo. Nos estudos do círculo de Bakhtin, 

destacam-se os grandes Cronotopos (BAKHTIN, 1993, p. 349-357), como: 

 Cronotopo do encontro: segundo Bakhtin, (1993, p. 349), nesse cronotopo 

“predomina a matriz temporal; ele distingue-se por um forte grau de intensidade 

de valor emocional”; 

 Cronotopo da estrada: para Bakhtin, (1993) esse cronotopo tem menos 

intensidade que o cronotopo do encontro. A estrada expressa os encontros pelo 
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caminho, as escolhas e atitudes do indivíduo para chegar a determinado ponto 

ou estado; 

 Cronotopo da soleira: de forte valor emocional, esse cronotopo designa as 

situações de “crise e mudança de vida” (BACKHTIN, 1993, p. 354). Nesses 

espaços intermediários, encontra-se o sujeito frente a momentos e situações que 

precedem grandes mudanças e decisões que podem alterar o rumo de suas 

vidas. Pelo cronotopo da soleira, o indivíduo está, metaforicamente, entre dois 

tempos, entre dois espaços, entre dois momentos e estágios da sua vida. Dar um 

passo vencendo a soleira, depende apenas dele em seu tempo e em seu espaço;  

 Cronotopo do tempo: Individualiza a experiência humana, ao longo das etapas 

estabelecidas natural ou socialmente. 

 
Para Bakhtin (1993), os Cronotopos podem coexistir, juntar-se e ou se 

relacionar, mas não perdem a personalidade de cada um. Qualquer que seja o 

discurso, o tempo, o espaço Bakhtin (1993) assegura que a voz humana será 

sempre encontrada oculta em todo e qualquer texto. 

Os dados coletados foram analisados em duas partes, uma vez que o 

instrumento de coleta de dados foi divido em duas entrevistas, com objetivos 

específicos: a entrevista (1) (ver Apêndice A) e a entrevista (2) (ver Apêndice A) 

A entrevista (1) (ver Apêndice A) foi analisada por meio de análise de 

conteúdo e pela análise do discurso.  A entrevista (2) (ver Apêndice A), somente 

pela Análise de conteúdo, conforme detalhado no Quadro abaixo. 

 
Quadro 14 – Critérios para análise de dados das entrevistas (1) e (2) (Apêndice A) 

Roteiro das Entrevistas 1 e 2 

(Apêndice A) 

Propósito Análise dos dados 

Quanto à necessidade da 

informação socioeconômica 

das empresas 

 

(Entrevista 1 Apêndice A)) 

Identificar se há um elo de comunicação 

socioeconômica entre empresas e SMD 

– Divisão de Indústria, Comércio e 

Serviços de Franca/SP; 

 

Analisar se a SMD utiliza informações 

contidas na DVA para cumprimento de 

suas atribuições. 

Análise de Conteúdo: 

 

 

 

 

 

 
                                  

                                     
Critério Semântico 

Categorias: Faturamento; Custos; Retenções; 

Valor adicionado Recebido em Transferência; 

Valor adicionado; Valor adicionado distribuído ao 

pessoal; Valor adicionado distribuído ao 

governo; Valor adicionado distribuído ao capital 

de terceiros; Valor adicionado distribuído ao 

capital próprio.  
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Quanto à percepção da SMD 

quanto à utilidade e 

contribuição das informações 

contidas na DVA para o 

desenvolvimento econômico 

local 

(Entrevista 1 (Apêndice A)) 

Conhecer a extensão da necessidade 

informacional socioeconômica (*) para o 

desenvolvimento econômico local 

 

Análise do Discurso: 

 

 

 

 

Quanto às fontes de 

informação 

(Entrevista 2 (Apêndice A)) 

Avaliar de forma crítica a informação e 

suas fontes; 

Avaliar efetiva e eficientemente a 

necessidade da informação. 

Análise de Conteúdo: 

 

Quanto à geração do 

conhecimento informacional 

 

 

(Entrevista 2 (Apêndice A)) 

Avaliar como a informação selecionada 

em sua própria base de conhecimento é 

incorporada, armazenada e 

compartilhada; 

Entender os aspectos: econômico, legal 

e social, como por exemplo, a 

prioridade de uso, que abrange o uso 

da informação e o acesso e uso da 

informação de forma ética e legal. 

Quanto ao uso da informação 

(Entrevista 2 (Apêndice A)) 

Compreender o uso e aplicação da 

informação para concretizar um 

propósito específico; 

Identificar a natureza informacional da 

SMD, conforme Matriz de Ilharco 

(2003). 

Análise de Conteúdo: 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
 

A competência em informação e a natureza da informação foram os caminhos 

que guiaram a análise dos dados da entrevista 2,(ver Apêndice A), pois suas 

relações com a informação, a propiciação do novo conhecimento, da aprendizagem, 

as formas de busca, tratamento, avaliação, compartilhamento e uso da informação 

são comportamentos informacionais que expressam a cultura informacional, 

princípio que norteou esta decisão. 

 
5.4 Etapas da pesquisa 

A pesquisa foi dividida em seis etapas e, com cada uma delas, aspira-se 

levantar dados e informações através das fontes primária e secundária, capazes de 

responder os objetivos. 

 

 

 

 

Critério 
 Cronotopo 

Cronotopo do Encontro; 
Cronotopo da Estrada; 
Cronotopo da Soleira; 
Cronotopo do Tempo. 

 

Categorias: Reconhecimento e 

definição da necessidade 

informacional; Busca e acesso; 

Avaliação; Tratamento; 

Compartilhamento; Uso da 

informação. 

 
Critério Semântico 

Categorias: Humanista; 

Interpretivista; Estruturalista; 

Funcionalista. 

 
Critério Semântico 
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Figura 4 – Etapas da pesquisa 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Na pesquisa de dados secundários, por meio de livros, dissertações, teses e 

artigos, o propósito é promover a sustentabilidade teórica da pesquisa, através da 

discussão das temáticas:  

 Desenvolvimento e informação, fluxos e natureza da informação. A análise dos 

dados será pela interpretação e descrição teórica e científica da pesquisa; 

 Propósito e a natureza informacional da DVA nas perspectivas histórica, de 

orientações, aplicabilidade, sistêmica e de indicadores socioeconômicos;  

 Pontuações e discussões da cultura informacional;  

 Competência em informação no ambiente organizacional. 

 

A coleta dos dados ocorreu por meio de entrevista semiestruturada, dividindo-

se em duas partes por contemplarem objetivos, dimensões e propósitos diferentes. 

A primeira parte da entrevista, denominada “Entrevista (1)”, (ver apêndice A) tem 

como objetivo conhecer o elo de comunicação socioeconômica entre empresas e a 

Secretaria de Desenvolvimento de Franca/SP. Abarcou as dimensões: 

 Descrição do objeto de pesquisa e destaque do perfil do respondente da 

pesquisa; 

 Necessidade da informação socioeconômica das empresas; 
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 Percepção da SMD – Divisão de Indústria Comércio e Serviços quanto à utilidade 

e contribuição das informações contidas na DVA para o desenvolvimento 

econômico local. 

 

A segunda parte da entrevista, denominada “Entrevista (2)”, (ver apêndice A) 

tem como objetivo conhecer a Cultura informacional da SMD – Divisão de Indústria 

Comércio e Serviços. Abarcou as dimensões: 

 Fontes de informação; 

 Geração do conhecimento informacional; 

 Uso da informação. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 

 

6 O CASO DA SMD – DIVISÃO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS DE 

FRANCA/SP 

 

Nesta última seção da pesquisa, pontua-se a qualificação e recorte do estudo 

de caso, e o perfil do respondente da pesquisa é destacado.  

Identifica-se o elo de comunicação socioeconômica entre empresas e a SMD 

– Divisão de Indústria, Comércio e Serviços de Franca/SP, apresenta a cultura 

informacional da SMD – Divisão de Indústria, Comércio e Serviços de Franca/SP no 

entorno do uso de informações socioeconômicas, tais como as contidas na DVA 

para o desenvolvimento local.  

 
6.1 Qualificação e recorte do estudo de caso  

A Secretaria de Desenvolvimento de Franca/SP é uma das 11 unidades 

administrativas do poder executivo, que compõe a estrutura administrativa do 

Município de Franca/SP, criada pela lei 11.931 de 24 de setembro de 2013, pelo 

anexo IV. Lei que dispõe sobre o Plano Plurianual (PPA) para o quadriênio 2014-

2017, conforme dispositivo constitucional, artigo 165, &9º, da Constituição Federal, 

que estabelece condições que deverão ser observadas pelo PPA. 

O PPA é a lei orçamentária que define as estratégias, diretrizes e metas do 

governo para o médio prazo. Ou seja, um instrumento de planejamento 

governamental, que apresenta os compromissos de governo para um período igual 

ao do mandado presidencial, articulando as políticas públicas de acordo com a 

estratégia de desenvolvimento nele organizada. 

 No PPA, evidencia-se o plano de ação que, partindo de orientações 

estratégicas para o desenvolvimento, define os objetivos de governos a serem 

perseguidos durante o mandato, estabelece os programas setoriais, as fontes de 

financiamento e as metodologias de elaboração (SANTOS, 2011). Ainda por 

SANTOS (2011, p. 25), a natureza estratégica e a razão de ser do PPA é promover 

ações estruturantes e permanentes “[...] para alavancar o desenvolvimento humano, 

social e econômico”.  

Mediante essa concepção, o estabelecimento da estrutura administrativa do 

poder executivo é contemplado no PPA na abordagem metodológica de execução 

dos objetivos de governo. Isso torna a Secretaria de Desenvolvimento de Franca/SP, 

um agente do desenvolvimento.  Sendo essa uma das unidades administrativa que 
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deve cumprir seu papel em consonância com o PPA, ou seja, desenvolver projetos e 

ações para o desenvolvimento humano, social e econômico. 

Atualmente, a estrutura administrativa do poder executivo do município de 

Franca/SP na gestão 2014-2017 está representada como segue: 

 
02.01.00 Gabinete do Prefeito   

02.01.01 Gabinete do Prefeito        
02.01.02 Fundo Social de Solidariedade. 

02.02.00 Procuradoria Geral do Município 
02.02.01Procuradoria Geral do Município 

02.03.00 Secretaria Municipal de Recursos Humanos 
02.03.01 Secretaria Municipal de Recursos Humanos 
02.03.02 Fundo de Assistência do Servidor 

02.04.00Secretaria Municipal de Finanças   
02.04.01 Secretaria Municipal de Finanças 

02.05.00 Secretaria Municipal de Educação   
02.05.01 Secretaria Municipal de Educação 
02.05.02 Fundo da Educação Básica 
02.05.03 Fundo de apoio aos ensinos profissionais, médio e superior 

02.06.00 Secretaria Municipal de Ação Social 
 02.06.01 Secretaria Municipal de Ação Social 
 02.06.02 Fundo Municipal de Assistência Social 

02.06.03 Fundo da Criança e do Adolescente 
02.06.04 Fundo Municipal da Pessoa com deficiência 
02.06.05 Fundo Municipal da Terceira Idade 

02.07.00 Secretaria Municipal de Saúde 
 02.07.01 Secretaria Municipal de Saúde 
 02.07.02 Fundo SUS 
02.08.00 Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
02.08.01 Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
 02.08.001 Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
 02.08.002 Fundo Municipal de Turismo 
02.09.00 Secretaria Municipal de Planejamento Urbano 
 02.09.01 Secretaria Municipal de Planejamento Urbano 
 02.09.02 Fundo Municipal de Habitação 
02.10.00 Secretaria Municipal de Serviços e Meio Ambiente 
 02.10.01 Secretaria Municipal de Serviços e Meio Ambiente 
 02.10.02 Fundo Municipal do Meio Ambiente 
02.11.00 Secretaria Municipal de Segurança e Cidadania 
 02.11.01 Secretaria Municipal de Segurança e Cidadania 
 02.11.02 Fundo Bombeiros 

02.11.03 Fundo Tiro de Guerra e Junta Militar 
02.11.04 Fundo Municipal. Polícia do Estado 
02.11.05 Fundo Municipal de Segurança 
02.11.06 Fundo Municipal de Trânsito 
02.11.07 Fundo Modernização da Segurança Pública 
02.11.008 Fundo Municipal antidrogas 

03.0.00 Centro Universitário de Franca – UNI-FACEF 
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 03.01.00 Centro Universitário de Franca  
  03.01.01 Centro Universitário de Franca 
04.0.00 Faculdade de Direito de Franca 
 04.01.00 Faculdade de Direito de Franca 
  04.01.01 Faculdade de Direito de Franca 
05.0.00 SASSOM – Serv. Assist. e Seguro Social dos Munic. Franca 
 05.01.00 SASSOM 
  05.01.01 SASSOM 

05.01.02 Fundo de Saúde e Amparo Social 
06.0.00 Fundação Esporte, Arte e Cultura - FEAC 
 06.01.00 Fundação Esporte, Arte e Cultura - FEAC   

06.01.01 Diretoria Administrativa - FEAC 
06.01.02 Divisão Cultural - FEAC 
06.01.03 Divisão Esportiva - FEAC 
 

 Após a estruturação da administração do poder executivo de Franca/SP, 

consolidando a Secretaria Municipal de Desenvolvimento SMD – Divisão de 

Indústria Comércio e Serviços, como um agente do desenvolvimento, suas 

atribuições são definidas e direcionadas aos interesses locais.  

A definição das atribuições e missão para as unidades administrativas se dá 

por convênios de programas assinados pela decisão local, que são modelos 

existentes e padronizados nos estados, união, bem como na legislação que define e 

tramita ações e programas governamentais. Essa pode ser modificada a cada 

gestão com a aprovação da lei que retrata o Plano Plurianual. 

 
Quadro 15 – Atribuições da SMD de Franca/SP por responsável e estrutura organizacional 

Programa / Atribuição Objetivo Responsável / 
Estrutura 
Organizacional 

GESTÃO DOS 
SERVIÇOS DA 
SECRETARIA DE 
DESENVOLVIMENTO. 

Promover o crescimento econômico 
sustentável, aprimorar os ensinos superior, 
técnico e de graduação tecnológica e estimular 
a inovação no Município de Franca, com 
políticas públicas voltadas à geração de 
emprego e renda e ao aumento do 
empreendedorismo e da competitividade do 
setor produtivo. 

Carlos Arantes Correa 
 
Secretário de 
Desenvolvimento 

CULTURA POPULAR Promover a cultura popular no Município de 
Franca. 

Daniela Honório 
Coordenadoria de 
Turismo 

SEGURANÇA 
ALIMENTAR 

Planejar e implementar ações que contribuam 
para a difusão de tecnologia na produção e 
processamento de gêneros alimentícios. 

Susana Carvalho 
 
Divisão de 
Gerenciamento da 
Capacitação 
Empresarial 

APOIO À PRODUÇÃO 
VEGETAL 

Proporcionar apoio à produção vegetal. Jacintho Chiareli 
Junior 
Serviços de 
Agronegócio 
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APOIO À PRODUÇÃO 
ANIMAL 

Proporcionar apoio à produção animal. Jacintho Chiareli 
Junior 
Serviços de 
Agronegócio 

APOIO AO SERVIÇO DE 
INSPEÇÃO MUNICIPAL 

Proporcionar apoio ao SIM - Serviço de 
Inspeção Municipal. 

Jacintho Chiareli 
Junior 
Serviços de 
Agronegócio 

APOIO À PRODUÇÃO 
INDUSTRIAL 

Proporcionar apoio à produção industrial; 
 
 Realizar despesas do convênio celebrado com 
a União, através do Ministério da Ciência e 
Tecnologia, para manutenção do Centro 
Vocacional Tecnológico - CVT, com recursos 
de transferência da União e respectiva 
contrapartida; 
 
Manter as contribuições ao COMAM - 
Consórcio de Municípios da Alta Mogiana e a 
ADAM - Agência de Desenvolvimento da Alta 
Mogiana. 

Deyvid Alves da 
Silveira  
 
Divisão de Indústria 
Comércio e Serviços 

APOIO AO COMÉRCIO E 
PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO 

Proporcionar apoio ao comércio, empresas e 
pessoas prestadoras de serviços. 

Deyvid Alves da 
Silveira 
 
Divisão de Indústria 
Comércio e Serviços 

APOIO AOS PEQUENOS 
EMPRENDEDORES 

Proporcionar o apoio aos pequenos 
empreendedores. 

Deyvid Alves da 
Silveira 
Divisão de Indústria 
Comércio e Serviços 

DESENVOLVIMENTO 
DO TURISMO 

Assegurar a execução dos programas, projetos, 
eventos e promoções do município 
relacionados ao: turismo receptivo, esportivo, 
cultural, de aventura e de negócios. Instituir a 
contribuição à AMITUR -Associação dos 
Municípios de Interesse Cultural e Turístico e 
ao CIRCUITO TURÍSTICO DOS LAGOS. 

Daniela Honório 
 
Coordenadoria de 
Turismo 

Fonte: Elaborado pela autora com base em Brasil (2013) 
 

Na gestão 2014-2015, as atribuições da SMD – Divisão de Indústria Comércio 

e Serviços não foram modificadas, ocorrendo ampliação das atribuições e 

programas. E a partir deste conjunto de atribuições, a missão da SMD – Divisão de 

Indústria Comércio e Serviços, divulgada pelo site da Prefeitura Municipal de 

Franca/SP é: “[...] Promover estudos e levantamentos socioeconômicos do município 

que permitam planejar e desenvolver políticas publica visando o crescimento 

econômico sustentável da cidade, de forma competitiva, socialmente justa e 

ambiente correto” (SECRETARIA..., 2015). 

Para alcance das atribuições referenciadas no Quadro 15, a SMD – Divisão 

de Indústria Comércio e Serviços dispõe de uma estrutura organizacional formada 

por 07 divisões de nível estratégico, tais como: Coordenadoria de Turismo; Setor de 

Administração e Eventos; Divisão Indústria, Comércio e Serviços; Serviço de 
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Agronegócio; Divisão de Gerenciamento da Capacitação Empresarial; Serviço de 

Gerenciamento do Parque Fernando Costa; Divisão de Banco de Dados e 

Estatística, além do Secretário de Desenvolvimento e os setores táticos e 

operacionais, apresentadas na Figura 5 abaixo. 

 
Figura 5 – Organograma SMD de Franca/SP 

 

Fonte: Disponibilizado pelo respondente da pesquisa 

 
 Dessa forma, os níveis hierárquicos apresentados no organograma da SMD 

– Divisão de Indústria Comércio e Serviços de Franca/SP representam os ambientes 

informacionais desta Secretaria, com saberes e fazeres específicos e características 

inerentes à cultura organizacional e informacional, influenciadas pelas crenças, 

valores e pressupostos dos dirigentes públicos e dos grupos de trabalho, justificando 

um recorte para este estudo de caso, levando à aplicação da pesquisa de campo na 

Divisão de Indústria Comércio e Serviços, cujas atribuições são: apoio à produção 

industrial; apoio ao comércio e prestação de serviços; apoio aos pequenos 

empreendedores. 

Essa divisão foi selecionada por concentrar seus objetivos na promoção do 

desenvolvimento local, através de programas e atribuições favorecendo a promoção 

e a competitividade de empresas industriais, comerciais, prestadoras de serviços e 

pequenos empreendedores, locais, viabilizando uma relação direta com estas 
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empresas, que são potencialmente geradoras de informações socioeconômicas e 

geradoras de DVA.  Também foi fator relevante na seleção desta divisão, fazer parte 

de suas ações/projetos o apoio à manutenção do banco de dados socioeconômicos 

de Franca/SP. 

As ações/ projetos da Divisão de Indústria Comércio e Serviços, na promoção 

do desenvolvimento local, foram levantados pela entrevista (1) (ver Apêndice A), de 

acordo com cada atribuição, totalizando 21 ações/projetos, abaixo pontuados na 

Figura 6, agrupados por cores e formatos conforme se repetem por atribuição. As 

ações/projetos se repetem em mais de uma atribuição, porque as mesmas 

beneficiam empreendedores e empresas dos setores relacionados à indústria, 

comércio e serviços do município. 
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Figura 6 – Ações/projetos da SMD de Franca/SP por atribuição 

1 - Atribuição: Apoio a produção Industrial

Manutenção do projeto Incubadora de Empresas; 1

Manutenção do Projeto "Espaço Moda Franca; 2

Manutenção do Projeto Franca Mais Moda; 3

Manutenção do Projeto Expoíntima; 4

Criação e manutenção do Projeto Incubadora Tecnológica; 5

Criação e manutenção da CIC - Comissão de Incentivo a Competitividade; 6

Criação e manutenção do projeto Exporta Franca; 7

Manutenção do Fórum de Desenvolvimento Econômico - Franca é de Mais; 8

Contatos para funcionamento do aeroporto de Franca com voos comerciais; 9

Apoio a manutenção do Banco de dados Sócioeconômico de Franca; 10

Manutenção e ampliação do programa Sala do Empreendedor; 11

Manutenção do convenio JUCESP Franca; 12

Manutenção do convênio PAT - Posto de Atendimento ao Trabalhador; 13

Manutenção do projeto de cursos em gestão empresarial; 14

Manutenção e ampliação do programa Time do Emprego; 15

Manutenção da Com-Emprego Comissão municipal de Emprego; 16

Criação e Participação no COMDEF - Conselho Municipal de Desenvolvimento; 17

Manutenção do Programa VRE e SIL, incluindo análise de viabilidade prévia. 18
  
2 - Atribuição: Apoio ao Comércio e Prestação de Serviços

Criar projeto de rede de contatos de produtos e serviços de Franca; 19

Manutenção da Incubadora de Pesponto; 20

Criação e manutenção do Projeto Incubadora Tecnológica;

Criação e manutenção da CIC - Comissão de Incentivo a Competitividade;

Manutenção do Fórum de Desenvolvimento Econômico - Franca é de Mais;

Contatos para funcionamento do aeroporto de Franca com voos comerciais;

Apoio a manutenção do Banco de dados Sócio Econômico de Franca;

Manutenção e ampliação de programa Sala do Empreendedor;

Manutenção e ampliação do Programa Banco do Povo Paulista; 21

Manutenção do convenio JUCESP Franca;

Manutenção do convênio PAT - Posto de Atendimento ao Trabalhador;

Manutenção do projeto de cursos em gestão empresarial;

Manutenção e ampliação do programa Time do Emprego;

Manutenção da Com-Emprego Comissão municipal de Emprego;

Manutenção do Programa VRE e SIL, incluindo análise de viabilidade prévia;

3 - Atribuição: Apoio aos pequenos empreendedores 

Manutenção e ampliação de programa Sala do Empreendedor;

Manutenção e ampliação do Programa Banco do Povo Paulista;

Manutenção do convenio JUCESP Franca;

Manutenção do convênio PAT - Posto de Atendimento ao Trabalhador;

Manutenção do projeto de cursos em gestão empresarial;

Manutenção e ampliação do programa Time do Emprego;

Manutenção da Com-Emprego Comissão municipal de Emprego;

Criação e Participação no COMDEF - Conselho Municipal de Desenvolvimento;

Apoio a manutenção do Banco de dados Sócio Econômico de Franca;

Manutenção do Fórum de Desenvolvimento Econômico - Franca é de Mais;

Manutenção do Programa VRE e SIL, incluindo análise de viabilidade prévia. 

Fonte: Elaborado pela autora conforme respostas da entrevista (1) (ver Apêndice A) 
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Cada ação/projeto possui peculiaridades e critérios distintos, objetivos 

específicos, necessitando assim descrevê-los abaixo. 

 Manutenção do projeto incubadora de empresas: Gerencia e regulamenta 

empresas incubadas do setor de indústria e serviços que possuem inovação em 

seus produtos e processos. O objetivo é abrigar e orientar indústrias e empresas 

em início de atividades, provendo a capacitação técnica e gerencial dos 

empreendedores, diminuindo os riscos de fracasso do empreendimento até a sua 

consolidação junto ao consumidor.  

 Manutenção do Projeto Espaço Moda Franca: Espaço que reúne fabricantes para 

expor seus produtos coletivamente nas feiras como Couromoda e outras, ou seja, 

um estande coletivo, diluindo os custos de exposição, que sozinhos não teriam 

como arcar e participar das exposições. O objetivo é colocar em evidência as 

marcas locais, especialmente, daqueles empreendedores de menor porte e que 

sozinhos não teriam condições de assumir os custos decorrentes de uma 

exposição dessa natureza.  

 Manutenção do Projeto Franca Mais Moda: Feira de vestuário e acessórios de 

moda que acontece junto com a Expoíntima. O objetivo é expor os produtos 

fabricados e vender por atacado, promovendo alavancagem de receitas no 

segmento. 

 Manutenção do projeto Expoíntima: Realização de oficinas de treinamento 

gerencial específicas para o setor de confecções, seguidas de oficinas de 

treinamento técnico de design, missões empresariais a municípios e empresas 

que trabalham com confecção e estruturação da feira de vestuário, uniformes, 

moda praia, fitness, moda íntima, folheados e cosméticos, Expoíntima. O objetivo 

é o fortalecimento do setor de confecções em geral no município de Franca, 

mostrando e ampliando o seu potencial. 

 Criação e manutenção do Projeto Incubadora Tecnológica: Trata-se da união de 

12 empresas de tecnologia no mesmo espaço, dividindo custos de estrutura, 

assessoria e consultorias técnica e administrativa, recepção, internet. O objetivo 

é abrigar e orientar indústrias e empresas em início de atividades, provendo a 

capacitação técnica e gerencial dos empreendedores, diminuindo os riscos de 

fracasso do empreendimento até a sua consolidação junto ao consumidor. 
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 Criação e manutenção da CIC - Comissão de Incentivo à Competitividade: Como 

o nome já retrata, trata-se de uma comissão de incentivo à competitividade. O 

objetivo é buscar soluções para incentivo de crescimento e manutenção de 

competitividade de empresas no âmbito municipal, através de novos inves-

timentos e/ou medidas protetivas que gerem desenvolvimento econômico local.  

 Criação e manutenção do projeto Exporta Franca: O projeto é um instrumento 

voltado a melhorar a competitividade do empresariado, independente do porte da 

empresa. O objetivo é capacitar e assessorar as empresas de médio e pequeno 

porte, visando inseri-las no mercado da exportação. 

 Manutenção do Fórum de Desenvolvimento Econômico - Franca é de Mais: O 

projeto “Fórum Permanente de Desenvolvimento de Franca” foi idealizado pela 

Secretaria de Desenvolvimento em 2009, com objetivo de manter um canal 

aberto entre a sociedade, lideranças institucionais, empresariais e 

governamentais do município, com discussões e sugestões, visando ao 

desenvolvimento econômico de forma sustentável para o município de Franca.  

 Contatos para funcionamento do aeroporto de Franca com voos comerciais: O 

aeroporto de Franca foi escolhido junto a outros 270, para integrar o plano para a 

aviação regional, que tem o objetivo de viabilizar nessas regiões voos comerciais 

regulares. Aqui, os investimentos serão, prioritariamente, na ampliação do 

terminal de passageiros e no pátio de aeronaves. 

 Apoio à manutenção do Banco de dados Socioeconômico de Franca: Banco de 

dados socioeconômico com estatísticas, índices e quocientes. O objetivo é 

manter banco de dados com acesso e busca em várias fontes oficiais, trazendo 

informações que possam nortear a tomada de decisão do executivo e criação de 

políticas públicas que venham ao encontro das necessidades da população.  

 Manutenção e ampliação do programa Sala do Empreendedor: O Programa “Sala 

do Empreendedor” tem como objetivo orientar os empreendedores, simplificar e 

reunir os procedimentos para a expedição das licenças municipais para que o 

estabelecimento tenha seu regular funcionamento. Orienta os empreendedores 

sobre todos os aspectos exigidos e necessários para a abertura de empresas e 

dos benefícios do Simples Nacional regulamentado pela Lei Complementar 

Nacional 123/2006, podendo ainda, disponibilizar material para compreensão e 

capacitação do empreendedor. 
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 Manutenção do convênio JUCESP Franca: Trata-se de manter escritório 

Regional da JUCESP para abertura, alteração e encerramento de empresas do 

município e região. 

 Manutenção do convênio Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT): PAT é um 

órgão de responsabilidade do Governo do Estado de São Paulo, mantendo 

convênio com as prefeituras. No caso de Franca, existe o Centro Regional do 

Trabalhador que atende 23 cidades da região. O objetivo é atuar na 

intermediação entre empregadores e trabalhadores desempregados, captando 

novas vagas de trabalho e divulgando-as. 

 Manutenção do projeto de cursos em gestão empresarial: Intuito de orientar 

empreendedores locais e levar conhecimento em gestão para que os mesmos 

tenham maiores condições de sucesso de sua empresa, evitando, por falta de 

gestão, o fechamento do negócio, mantendo e ampliando níveis de renda e de 

geração de emprego de seu empreendimento. 

 Manutenção e ampliação do programa Time do Emprego: Programa estadual 

coordenado pela Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho (SERT). O 

objetivo é orientar o trabalhador na busca por um emprego compatível com seus 

interesses, habilidades e qualificações profissionais. 

 Manutenção da Com-Emprego Comissão Municipal de Emprego: Comissão ativa, 

que discute pontos sobre o emprego na cidade e mantém projetos e convênios 

junto ao estado, como PAT e Banco do Povo, Secretaria de Emprego e Relações 

do Trabalho, cursos do PEC – Programa Estadual de Capacitação, como cursos 

de capacitação qualificação profissional com bolsa mensal para trabalhadores 

desempregados, incentivando a participação e recolocação destes no mercado 

de trabalho. 

 Criação e Participação no COMDEF - Conselho Municipal de Desenvolvimento: 

Criar e manter em atividade o conselho para cumprir as atribuições de fomento 

ao Desenvolvimento econômico de Franca previsto na lei nº 5.674 de 4 de Abril 

de 2012. 

 Manutenção do Programa VRE e SIL, incluindo análise de viabilidade prévia: 

Projeto eletrônico (virtual) que facilita, desburocratiza e desonera o processo de 

abertura e licenciamento de empresas. 
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 Criar projeto de rede de contatos de produtos e serviços de Franca: Projeto em 

desenvolvimento que visa criar um ambiente favorável à troca de produtos e 

serviços entre empreendedores locais, onde cada empreendedor poderá oferecer 

seus produtos e serviços, bem como sua localização na cidade, para facilitar sua 

oferta para consumidores e outros empreendedores da cidade. A ideia está na 

criação de uma rede de produtos e serviços existentes no município com uma 

ferramenta virtual e atualizada para que os usuários possam encontrar com 

facilidade o produto ou serviço com rapidez e mais próximo de seu endereço pelo 

seu celular. 

 Manutenção da Incubadora de Pesponto: União de 08 empresas do ramo de 

pesponto no mesmo espaço, dividindo custos de estrutura, assessoria e 

consultorias, recepção, internet. O objetivo é apoiar a formação e consolidação 

de micro e pequenas empresas do segmento, que estão no início de suas 

atividades.  Buscar suportes técnico e físico, capacitar os empreendedores para 

que suas empresas se consolidem no mercado, aquecendo a economia, gerando 

renda e empregos. 

 Manutenção e ampliação do Programa Banco do Povo Paulista: Financiar capital 

de giro e investimento fixo com juros abaixo de mercado. O objetivo é financiar 

capital de giro e investimento fixo, aos empreendedores que estejam produzindo 

no município há mais de seis (6) meses. 

 
6.2 O perfil do respondente das entrevistas  

Tem-se como objetivo desta etapa, caracterizar o perfil do respondente do 

estudo de caso, que respondeu as entrevistas 1 e 2 (ver Apêndice A). Os dados 

solicitados ao respondente foram: nome; função/cargo; hierarquia do cargo, 

formação; tempo de ocupação na função/cargo. 

O respondente é servidor municipal, Diretor de Apoio à Indústria, Comércio e 

Serviços da SMD – Divisão de Indústria Comércio e Serviços de Franca/SP, cargo 

de nível estratégico que interage com os níveis táticos e operacionais, responde 

para o Secretário de Desenvolvimento, cuja função é responsável pela Divisão de 

Indústria, Comércio e Serviços. Possui formação em Ciências Econômicas e ocupa o 

cargo há 04 anos. 

A escolha do respondente da pesquisa se justifica por ocupar cargo de nível 

hierárquico estratégico, (Diretoria de Indústria, Comércio e Serviços) além de 
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exercer função relativa ao empreendedorismo com foco no desenvolvimento 

econômico local e ainda pela sua formação e conhecimentos em Ciências 

Econômicas. 

Além das justificativas iniciais, citadas, no decorrer da pesquisa o 

respondente foi nomeado pela Portaria nº 195, de 30 de setembro de 2015, para 

compor a Comissão de Incentivo à Competitividade Local (CIC), representando a 

SMD – Divisão de Indústria Comércio e Serviços de Franca/SP. 

Comissão que tem como objetivo, segundo o Decreto 10.390, de 30 de 

setembro de 2015 (FRANCA, 2015), buscar soluções para incentivo de crescimento 

e manutenção de competitividade de empresas no âmbito municipal, através de 

novos investimentos e/ou medidas protetivas que gerem desenvolvimento 

econômico local. 

As atribuições da CIC decretada pelo art. 4º do Decreto 10.390, de 30 de 

setembro de 2015 são: 

 Avaliar e emitir parecer sobre projetos de novos investimentos de empresas no 

município; 

 Sugerir medidas fiscais, tributárias, econômicas e de infraestrutura que possam 

garantir a competitividade das empresas localizadas no município; 

 Avaliar e emitir parecer sobre propostas de incentivo de aumento de consumo e 

movimentação econômica local; 

 Avaliar e emitir parecer sobre medidas de incentivo à inovação tecnológica para a 

economia local;  

 Sugerir medidas que estimulem modernização e desburocratização dos serviços 

fiscal e tributário;  

 Avaliar e emitir parecer sobre leis predatórias de outros entes federados que 

possam oferecer incentivos fiscais que prejudiquem a competitividade das 

empresas locais. (FRANCA, 2015).  

 
A atribuição de avaliar deve seguir o critério decretado pelo art. 6º do Decreto 

10.390, de 30 de setembro de 2015, que traz em seu caput “[...] As avaliações e 

pareceres deverão observar a legislação vigente, bem como avaliar os impactos 

orçamentários e econômicos, zelando pelo melhor interesse do município e 

priorizando o desenvolvimento econômico local” (FRANCA, 2015). 



90 

 

E por fim, as avaliações e pareceres deverão observar os seguintes critérios: 

Art. 7º Decreto 10.390, de 30 de setembro de 2015: 

 Número de novos empregos diretos e indiretos gerados;  

 Valor de investimento de capital da empresa no projeto;  

 Aumento da capacidade produtiva;  

 Estimativa de faturamento após aplicação do projeto;  

 Cálculo de aumento de arrecadação no município com a aprovação e execução 

do projeto;  

 Leis predatórias de outros entes federados que possam oferecer incentivos 

fiscais que prejudiquem a competitividade das empresas locais;  

 Outros critérios relevantes levantados pela comissão. (FRANCA, 2015). 

 
A nomeação do Diretor de Apoio à Indústria, Comércio e Serviços, como 

servidor público membro da CIC o reafirma como respondente adequado para 

pesquisa.  

 
6.3 Cultura informacional no entorno do uso de informações socioeconômicas: 

análise e interpretação dos dados e resultados 

 

Neste tópico, estão apresentadas as análises individuais das questões 

semiestruturadas da entrevista (1) (ver apêndice A), pontuando sobre o elo de 

comunicação socioeconômica entre empresas e a SMD – Divisão de Indústria 

Comércio e Serviços de Franca/SP- Divisão de Indústria, Comércio e Serviços. A 

entrevista (2) (ver apêndice A), a posteriori, nos itens 6.3.2 e 6.3.3 com a análise das 

crenças e valores informacionais socioeconômico da SMD – Divisão de Indústria 

Comércio e Serviços de Franca/SP – Divisão de Indústria, Comércio e Serviços por 

meio das competências em informação (ACRL, 2000) e natureza da informação 

(ILHARCO, 2003). 

 

6.3.1 O elo de comunicação socioeconômica entre empresas e SMD – Divisão 

de Indústria Comércio e Serviços de Franca/SP  

 

Já no início da entrevista, no primeiro propósito, que foi conhecer a 

necessidade da informação socioeconômica das empresas, ficou declarado que a 
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SMD – Divisão de Indústria Comércio e Serviços não conhecia a DVA e que as 

empresas do município não disponibilizam estas informações ao poder público, e em 

nenhum momento esta Secretaria havia solicitado a DVA às empresas locais. Dessa 

forma, não há nenhuma ação/projeto em andamento que tenha sido inspirado pela 

DVA.  

Cenário que permite compreender que a DVA não é um elo de comunicação 

socioeconômico entre empresas e SMD – Divisão de Indústria, Comércio e Serviços. 

Entretanto, em continuidade da pesquisa, averiguaram-se as possibilidades da 

contribuição da DVA para o desenvolvimento local. 

Valendo-se das concepções de Bardin (2006) mencionadas na seção de 

metodologia, as informações socioeconômicas, contidas na DVA foram 

categorizadas em nove (9) grupos, sendo estes: faturamento; custos dos insumos 

adquiridos de terceiros; retenções: (depreciação, amortização, exaustão); valor 

adicionado recebido em transferência; valor adicionado gerado; valor adicionado 

distribuído para o pessoal; valor adicionado distribuído aos impostos, taxas e 

contribuições; valor adicionado distribuído à remuneração de capitais de terceiros; 

valor adicionado distribuído à remuneração de capitais próprios. 

Em seguida, por meio da análise de conteúdo, as análises dos dados e as 

inferências foram relacionadas também de acordo com as categorias dos nove (9) 

grupos utilizando-se o critério semântico. 

Para apresentar a análise e as inferências por categoria referente à 

dimensão: Necessidade da informação socioeconômica das empresas, considerou-

se como “regularidades” as ações/projetos da SMD – Divisão de Indústria Comércio 

e Serviços de Franca/SP que podem utilizar as informações socioeconômicas 

contidas na DVA. Como “unidades de textos” utilizaram-se as respostas 

apresentadas pelo respondente da pesquisa. E como “inferências”, as possibilidades 

de como as informações socioeconômicas, constantes na DVA podem ser utilizadas 

nas ações/projetos da SMD – Divisão de Indústria Comércio e Serviços de 

Franca/SP. 

Na coluna “unidades de texto” e “inferências”, o primeiro parágrafo dos 

Quadros 16 a 24 corresponde sempre às unidades de texto, ou seja, corresponde à 

resposta obtida pela entrevista. E na sequência obtêm-se as inferências, ou seja, a 

análise do pesquisador ao cruzar referencial teórico, objetivos e/ ou finalidade das 



92 

 

ações/projetos da SMD – Divisão de Indústria, Comércio e Serviços e respostas do 

respondente obtidas por meio da entrevista (1) (ver Apêndice A). 

 
Quadro 16 – Quanto à necessidade da informação socioeconômica: categoria faturamento 

(F) 

Regularidades Unidades de texto e Inferências 

 
 
 
 
 
       
(1) Manutenção do Projeto “Espaço Moda 
Franca”; 
 
(2) Manutenção do Projeto Expoíntima; 
 
(3) Manutenção do Projeto Franca Mais 
Moda; 
 
(4) Criação e manutenção do projeto 
Exporta Franca; 
 
 
 
(5) Manutenção da CIC - Comissão de 
Incentivo à competitividade; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
(6) Manutenção do Projeto de Cursos em 
gestão empresarial; 
 
 
(7) Apoio à manutenção do banco de dados 
socioeconômicos; 

A SMD não utiliza informações do 
faturamento individual das empresas do 
município de Franca/SP.  
Todavia, como inferências se estas 
informações estivessem disponíveis 
poderiam ser utilizadas para: 
(1,2,3,4) Avaliar setores ou empresas que 
eventualmente possam ter seus 
faturamentos estagnados ou em queda para 
ações e decisões na promoção do 
crescimento dos mesmos; 
(1,2,3,4) Promover ações específicas para 
segmento, como exposições e feiras de 
produtos, desfiles e exposições de 
tendências e tecnologias para 
desenvolvimento de novos produtos de 
acordo com a tendência e necessidade do 
mercado interno e externo; 
(5) Sugerir medidas fiscais, tributárias, como 
redução ou isenção de carga tributária  
medidas econômicas, como incentivos a 
tecnologias, formas de financiamentos a 
juros baixos e medidas de infraestrutura 
como as incubadoras para que possam 
garantir a competitividade das empresas 
localizadas no município; 
(5) Medir se as ações acima, sugeridas 
estão promovendo resultado positivo como 
alavancagem e crescimento do faturamento. 
Avaliar e emitir parecer sobre propostas de 
incentivo de aumento de consumo e 
movimentação econômica local;  
Avaliar e emitir parecer sobre medidas de 
incentivo à inovação tecnológica para a eco-
nomia local;  
(6) Promover cursos de gestão empresarial, 
com foco em Planejamento Estratégico, 
Orçamento Empresarial, Custos e Formação 
de Preços, Marketing e Vendas; 
(7) Apoiar e alimentar o banco de dados 
socioeconômico de Franca e assim 
possibilitar novos conhecimentos para novas 
ações para o desenvolvimento local. 

Fonte: Elaborado pela autora conforme respostas da entrevista (1) (ver Apêndice A) e 
objetivos ou finalidades das ações/projetos da SMD – Divisão de Indústria Comércio e 

Serviços 
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Dessa forma, a categoria de informação socioeconômica “faturamento”, 

poderia contribuir com informação para sete (7) ações/projetos da SMD – Divisão de 

Indústria Comércio e Serviços de Franca/SP, quantidade que representa 33% das 

ações/projetos de responsabilidade da divisão pesquisada (Figura 6). 

 

Quadro 17 – Quanto à necessidade da informação socioeconômica: categoria custos dos 
insumos adquiridos de terceiros (C) 

Regularidades Unidades de texto e Inferências 

 
 
 
 
 
 
 
(1) Manutenção do Projeto de Incubadora de 
empresas; 
 
(2) Manutenção da Incubadora de Pesponto; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Manutenção da CIC - Comissão de 
Incentivo à competitividade. 
 
(4) Criação e manutenção do projeto 
Exporta Franca; 
 
 
 

A SMD não utiliza informações do custo dos 
insumos das empresas do município de 
Franca/SP.  
Entretanto, como inferências se estas 
informações estivem disponíveis podem ser 
utilizadas para: 
 
 
(1,2) Ser fonte de comparação de custos 
entre as empresas que estão no projeto de 
incubadora e as que não estão gerando 
informações para decisões; 
 
(1,2) Evidenciar quanto os custos das 
empresas incubadas são privilegiados em 
relação as não incubadas, pois os custos de 
infraestrutura e serviços de terceiro como 
apoio técnico e administrativo são gratuitos, 
gerando motivação aos incubados e 
despertando outros empreendedores a 
participarem; 
 
(1,2) Pontuar quanto à redução de custo das 
empresas incubadas que incrementam o 
valor adicionado gerando motivação aos 
incubados e despertando outros 
empreendedores a participarem; 
 
(1,2) Pontuar quanto o aumento de valor 
adicionado gerado, em função da redução 
de custo que amplia a distribuição do valor 
adicionado seja para pessoal, governo, e até 
em reinvestimento, gerando motivação aos 
incubados e despertando outros 
empreendedores a participarem; 
 
 (3) Avaliar benefícios do gasto com custo 
dos insumos na economia local; 
 
(4) Conhecer o percentual de custos das 
empresas que desejam abrir novos 
mercados, entendendo que o custo é base 
para formação de preços, e os mercados 
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(5) Apoio à manutenção do banco de dados 
socioeconômicos; 

externos exigem estratégias de preços 
adequadas a cada economia. 
 
 
(5) Gerar dados estatísticos com índices de 
custos do município por ramo de atividade, 
por segmento de negócios, para apoiar e 
alimentar o banco de dados socioeconômico 
de Franca e assim possibilitar novos 
conhecimentos para novas ações para o 
desenvolvimento local. 

Fonte: Elaborado pela autora conforme respostas da entrevista (1) (ver Apêndice A) e 
objetivos ou finalidades das ações/projetos da SMD-Divisão de Indústria Comércio e 

Serviços 
 

Na categoria de informação socioeconômica “custos dos insumos adquiridos 

de terceiros”, a contribuição se enquadra para cinco (5) ações/projetos da SMD de 

Franca/SP, quantidade que representa 24% das ações/projetos de responsabilidade 

da divisão pesquisada (Figura 6). 

 
Quadro 18 – Quanto à necessidade da informação socioeconômica: categoria retenções: 

(depreciação, amortização, exaustão) (R) 

Regularidades Unidades de texto e Inferências 

 
 
 
 
 
 

A SMD não utiliza informações das 
retenções das empresas do município de 
Franca/SP e não visualiza nenhuma 
utilização dessa informação aplicável às 
ações /projetos no momento. 

Fonte: Elaborado pela autora conforme respostas da entrevista (1) (ver Apêndice A) e 
objetivos ou finalidades das ações/projetos da SMD – Divisão de Indústria Comércio e 

Serviços 
 

 

Nesta categoria de informação socioeconômica “retenção”: (Depreciação, 

Amortização, Exaustão), não foram evidenciadas possibilidades de utilização desta 

informação nas ações/projetos em andamento. Entretanto aqui poderia ser analisado 

o nível de administração do imobilizado, ou seja, a atenção à renovação tecnológica. 

 

Quadro 19 – Quanto à necessidade da informação socioeconômica: categoria valor 
adicionado recebido em transferência (VART) 

Regularidades Unidades de texto e Inferências 

 
 
 
 
 
 
(1) Apoio à manutenção do banco de dados 

A SMD não utiliza informações de valor 
adicionado recebido em transferência das 
empresas do município de Franca/SP. 
 
Porém, como inferências, se essas 
informações estivessem disponíveis 
visualiza-se a utilização da seguinte forma: 
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socioeconômicos; 
 
 

 
(1) Conhecer o VA gerado em outros 
municípios transferidos para o município 
local, ampliando valor adicionado a ser 
distribuído com possibilidades de ser 
distribuído no local, ampliando a 
distribuição. 
 

Fonte: Elaborado pela autora conforme respostas da entrevista (1) (ver Apêndice A) e 
objetivos ou finalidades das ações/projetos da SMD – Divisão de Indústria Comércio e 

Serviços 

 

Mediante a avaliação da categoria de informação socioeconômica “valor 

adicionado recebido em transferência”, visualizou-se a probabilidade de utilização 

desta informação em uma ação/projeto. 

 

 
Quadro 20 – Quanto à necessidade da informação socioeconômica: categoria valor 

adicionado gerado (VA) 

Regularidades Unidades de texto e Inferências 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Manutenção da CIC - Comissão de 
Incentivo à competitividade. 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A SMD coleta, no site do IBGE a riqueza 
gerada pelas empresas do município de 
Franca, porém de maneira global por setor 
de atuação comércio, serviços e indústria e 
ainda com defasagem de 02 anos, para 
apoiar a alimentação do banco de dados 
socioeconômico do município e conhecer a 
geração do VA no município para 
embasamento na avaliação de desempenho 
dos projetos e andamento e proposta de 
novos.  
 
Todavia, com inferências, se essas 
informações estivem disponíveis poderia ser 
utilizadas para: 
 
(1) Gerar e conhecer índice de expectativa 
de valor adicionado gerado para o 
município; 
 
(1) Gerar e conhecer percentual de 
incremento de valor adicionado gerado para 
o município; 
 
(1) Analisar a participação das empresas no 
cenário econômico onde elas atuam; 
 
(1) Analisar ações para retenção de 
empresas que tenham intenção de transferir 
suas produções para outros municípios. 
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(2) Apoio à manutenção do banco de dados 
socioeconômicos; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Manutenção do Projeto “Espaço Moda 
Franca”; 
 
(4) Manutenção do Projeto Expoíntima; 
 
(5) Manutenção do Projeto Franca Mais 
Moda; 
 
(6) Criação e manutenção do projeto 
Exporta Franca; 
 
(7) Manutenção do Projeto de Incubadora de 
empresas; 
 
(8) Manutenção da Incubadora de Pesponto; 
 

Para avaliar e emitir parecer sobre projetos 
de novos investimentos de empresas, 
aberturas de novas empresas ou filiais no 
município e avaliar e emitir parecer sobre 
propostas de incentivo de aumento de 
consumo e movimentação econômica local. 
 
(1) Avaliar a contribuição das empresas para 
apoio de riqueza da econômica setorial e 
local. 
 
(2) Conhecer índice de valor adicionado 
gerado no município, geral, individual, por 
segmento, por atividade, por empresa; 
 
(2) Conhecer a participação do município no 
valor adicionado gerado no estado e no 
país; 
 
 (2) Avaliar o desempenho das empresas do 
município em relação à geração do valor 
adicionado, gerando quocientes entre valor 
adicionado e faturamento, entre valor 
adicionado e ativo total, e entre valor 
adicionado e patrimônio líquido e gerando 
análises de evolução ou involução de valor 
adicionado ao longo do tempo; 
 
(2) Apoiar e alimentar o banco de dados 
socioeconômico de Franca; 
 
Para possibilitar novos conhecimentos para 
manutenção e propostas de novas ações ao 
desenvolvimento local. 
 
(3) Analisar se as ações/programas estão 
proporcionando incremento no VA das 
empresas participantes para análises e 
decisões; 
 
(4,5,6,7,8) Analisar se as ações/programas 
estão proporcionando incremento no VA das 
empresas participantes para análises e 
decisões; 
 
 

Fonte: Elaborado pela autora conforme respostas da entrevista (1) (ver Apêndice A) e 
objetivos ou finalidades das ações/projetos da SMD – Divisão de Indústria Comércio e 

Serviços 
 

A análise da categoria de informação socioeconômica “valor adicionado” 

indicou a contribuição dessa informação com oito (8) ações/projetos, representando 

38% das ações/projetos de responsabilidade da divisão pesquisada, (Figura 6). 
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Ademais, observa-se nesta categoria que a forma de utilização do VA, resgata usos 

clássicos, como o citado por Lagioia et al. (2001), onde países como a Índia e África 

do Sul exigem que empresas estrangeiras que queiram constituir filial demonstrem 

qual será a expectativa de valor adicionado que será gerado no país. Ou seja, 

exigem que forneçam informações socioeconômicas para a análise de incremento 

no desenvolvimento econômico e social local. 

 Visto que o VA pode ser utilizado para avaliar o benefício socioeconômico 

pela entrada de novas empresas no município, valendo-se de Smith e Cia (2008), 

este também pode ser utilizado para avaliar a perda de VA local, quando empresas 

transferem suas produções para outros municípios. Dessa forma o VA é uma 

medida não só para atração de empresas no local, como também uma medida para 

a retenção destas empresas. 

 
Quadro 21 – Quanto à necessidade da informação socioeconômica: categoria valor 

adicionado distribuído ao pessoal (VAPessoal) 

Regularidades Unidades de texto e Inferências 

(1) Manutenção da CIC - Comissão de 
Incentivo à competitividade. 
 
 
(2) Manutenção do Projeto de Incubadora de 
empresas; 
 
 
(3) Manutenção da Incubadora de Pesponto; 
 
 
 
(4) Apoio à manutenção do banco de dados 
socioeconômicos; 
 
 
(5) Manutenção do Projeto “Espaço Moda 
Franca”; 
 
 
(6) Manutenção do Projeto Expoíntima; 
 
 
(7) Manutenção do Projeto Franca Mais 
Moda; 
 
 
(8) Criação e manutenção do projeto 
Exporta Franca; 

A SMD não utiliza informações da 
distribuição do valor adicionado distribuído 
ao pessoal das empresas do município de 
Franca/SP. 
 
 Entretanto, como inferências, se estas 
estivessem disponíveis poderiam ser usadas 
para: 
 
(1) Gerar e analisar quocientes entre 
investimentos com pessoal e valor 
adicionado na atuação da CIC para 
avaliação do valor adicionado histórico 
distribuído a mão-de obra, e provisionar 
valores futuros de empresas que buscarem 
junto a CIC incentivos à competitividade 
local; 
 
(1) avaliar o grau de remuneração perante o 
valor adicionado das várias formas de 
trabalho; 
 
(2,3) Ser fonte de comparação de VA 
Pessoal entre as empresas que estão no 
projeto de incubadora e as que não estão 
gerando informações para decisões; 
 
(2,3) Avaliar o grau de remuneração perante 
o valor adicionado das empresas incubadas; 
 
(4) Gerar dados estatísticos quocientes 
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entre gastos com pessoal e valor 
adicionado, do município, por ramo de 
atividade, por segmento de negócio, para 
apoiar e alimentar o banco de dados 
socioeconômico de Franca e assim 
possibilitar novos conhecimentos para novas 
ações para o desenvolvimento local; 
 
(4) Avaliar setores ou empresas que 
eventualmente possam estar com o 
VAPessoal estagnado ou em queda para 
ações e decisões; 
 
(5,6,7,8) Conhecer se as ações/programas 
estão proporcionando incremento no 
VAPessoal das empresas participantes para 
análises e decisões; 
 

Fonte: Elaborado pela autora conforme respostas da entrevista (1) (ver Apêndice A) e 
objetivos ou finalidades das ações/projetos da SMD – Divisão de Indústria Comércio e 

Serviços 
 

A análise da categoria de “informação socioeconômica valor adicionado 

distribuído ao pessoal”, pode contribuir com oito (8) ações/projetos, representando 

38% das ações/projetos de responsabilidade da divisão pesquisada, (Figura 6). Esta 

categoria revela um dos aspectos informacionais sociais da DVA na busca da 

evidenciação da distribuição do valor adicionado, pela empresa, entre os grupos que 

auxiliaram na sua constituição, neste caso a mão-de-obra, preocupando-se com a 

redistribuição da atividade econômica. 

 
Quadro 22 – Quanto à necessidade da informação socioeconômica: categoria Valor 
adicionado distribuído aos impostos, taxas e contribuições (governos) (VAGoverno) 

Regularidades Unidades de texto e Inferências 

 
 
 
 
 
 
(1) Manutenção da CIC - Comissão de 
Incentivo à competitividade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Manutenção do Projeto de Incubadora de 

A SMD não utiliza informações da 
distribuição do valor adicionado distribuído 
ao governo das empresas do município de 
Franca/SP.  
 
Dessa forma, como inferências, se estas 
informações estivessem disponíveis 
poderiam ser utilizadas para: 
 
(1) Conhecer o valor do incremento de 
VAGoverno quando avaliarem a vinda de 
novas empresas para o município; 
 
(1) Conhecer o valor do impacto no 
VAGoverno quando decidirem por 
benefícios fiscais, como redução ou 
isenções fiscais para manterem ou atraírem 
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empresas; 
 
(3) Manutenção da Incubadora de Pesponto; 
 
 
 
 
 
(4) Apoio à manutenção do banco de dados 
socioeconômicos de Franca; 
 
 
 
 
 
 
(5) Manutenção do Projeto “Espaço Moda 
Franca”; 
 
(6) Manutenção do Projeto Expoíntima; 
 
(7) Manutenção do Projeto Franca Mais 
Moda; 
 
(8) Criação e manutenção do projeto 
Exporta Franca; 

empresas gerando VA no município; 
 
(1) Avaliar a contribuição das empresas à 
sociedade por meio de pagamento de 
impostos; 
 
(2,3) Evidenciar o quanto as empresas 
abertas a partir dos projetos de incubação 
geram de aumento de VAGoverno, 
permitindo mais receitas orçamentárias ao 
município, e garantindo orçamento para 
continuação das ações/projetos, uma vez 
que estas empresas são geradoras de 
incremento de VAGoverno ao município; 
 
 (4) Gerar dados estatísticos com quociente 
entre gastos com impostos e valor 
adicionado do município, por ramo de 
atividade, por segmento de negócio, para 
apoiar e alimentar o banco de dados 
socioeconômicos de Franca e assim 
possibilitar novos conhecimentos para novas 
ações para o desenvolvimento local; 
 
(5,6,7,8) Gerar índices de contribuição 
destas ações no VAGoverno, validando sua 
eficiência e garantindo a continuidade. 
 

Fonte: Elaborado pela autora conforme respostas da entrevista (1) (ver Apêndice A) e 
objetivos ou finalidades das ações/projetos da SMD – Divisão de Indústria Comércio e 

Serviços 
 

A análise da categoria de informação socioeconômica “valor adicionado 

distribuído ao governo”, indicou a contribuição oito (8) ações/projetos, representando 

38% das ações/projetos de responsabilidade da divisão pesquisada (Figura 6). 

 
Quadro 23 – Quanto à necessidade da informação socioeconômica: categoria valor 

adicionado distribuído à remuneração de capitais de terceiros (VATerceiros) 

Regularidades Unidades de texto e Inferências 

 
 
 
 
 
 
(1) Manutenção e ampliação do Programa 
Banco do Povo Paulista; 
 
(2) Apoio à manutenção do banco de dados 
socioeconômicos; 
 
 

A SMD não utiliza informações da 
VATerceiros das empresas do município de 
Franca/SP.  
 
Porém, como inferências, se estas 
estivessem disponíveis poderiam ser 
utilizadas para: 
 
 
(1) Conhecer micro empresa que estejam 
pagando juros e aluguéis e viabilizar 
financiamentos com juros menores que o 
mercado para capital de giro e investimento 
fixo, como manutenções, reformas e até 
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construção de área produtiva, estimulando 
empreendedorismo e novos postos de 
trabalho; 
(2) Gerar dados estatísticos com quociente 
entre gastos com remuneração de capital de 
terceiros e valor adicionado do município, 
por ramo de atividade, por segmento de 
negócio, para apoiar e alimentar o banco de 
dados socioeconômicos de Franca e assim 
possibilitar novos conhecimentos para novas 
ações para o desenvolvimento local. 

Fonte: Elaborado pela autora conforme respostas da entrevista (1) (ver Apêndice A) e 
objetivos ou finalidades das ações/projetos da SMD – Divisão de Indústria Comércio e 

Serviços 
 

A análise da categoria de informação socioeconômica “valor adicionado 

distribuído a terceiros”, indicou a contribuição com duas (2) ações/projetos, 

representando 10% das ações/projetos de responsabilidade da divisão pesquisada, 

(Figura 6). 

 
Quadro 24 – Quanto à necessidade da informação socioeconômica: categoria valor 

adicionado distribuído à remuneração de capitais próprios (VAPróprio) 

Regularidades Unidades de texto e Inferências 

 
 
 
 
(1) Apoio a manutenção do banco de dados 
socioeconômicos de Franca; 
 

A SMD não utiliza informações do VAPróprio 
das empresas do município de Franca/SP. 
  
Assim, como inferências, se estivessem 
disponíveis poderiam ser utilizadas para: 
 (1) Gerar dados estatísticos com quociente 
entre distribuição de dividendos e valor 
adicionado; quociente entre lucros retidos e 
valor adicionado do município, por ramo de 
atividade, por segmento de negócio, para 
apoiar e alimentar o banco de dados 
socioeconômicos de Franca, pois mesmo 
entendendo que esta distribuição fica interna 
na empresa, a informação pode ser útil para 
análise da capacidade de investimento. 

Fonte: Elaborado pela autora conforme respostas da entrevista (1) (ver Apêndice A) e 
objetivos ou finalidades das ações/projetos da SMD – Divisão de Indústria Comércio e 

Serviços 
 

A análise da categoria de informação socioeconômica “valor adicionado 

distribuído ao capital próprio”, indicou a contribuição com uma ação/projeto, 

representando 5% das ações/projetos de responsabilidade da divisão pesquisada, 

(Figura 6). 

As quatro (4) últimas categorias analisadas, VAPessoal, VAGoverno, 

VATerceiros, VAPróprio representam os valores que são repassados aos 
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stakeholders, sendo importantes meios informacionais para os mesmos, para a 

sociedade, clientes, governo e investidores e, agora, importante também para a 

SMD – Divisão de Indústria Comércio e Serviços de Franca/SP, pois possibilita além 

de inúmeras utilizações a verificação de como o resultado gerado pelas empresas 

alcança a sociedade onde está inserida. Dessa forma, a DVA se torna um recurso 

informacional que propulsiona o desenvolvimento a partir de suas utilizações 

propiciando base informacional para o desenvolvimento econômico e social à 

sociedade local. 

A Figura 7 tem por objetivo demonstrar uma síntese das possibilidades de 

utilização das informações socioeconômica contidas na DVA, por categoria 

analisada e por ações/projetos da SMD – Divisão de Indústria Comércio e Serviços 

de Franca/SP. A qual identificou que as informações contidas na DVA poderiam ser 

utilizadas em 43% das ações/projetos dessa secretaria.  

 
Figura 7 – Síntese das ações/projetos da SMD – Divisão de Indústria Comércio e Serviços 

de Franca/SP com possibilidades de uso da DVA 
Ações/projetos SMD - Divisão de Indústria Comércio e Serviços de Franca/SP F C R VART VA VAPessoal VAGoverno VATerceiros VAPróprio

Manutenção do projeto Incubadora de Empresas; 1 x x x x

Manutenção do Projeto "Espaço Moda Franca; 2 x x x x

Manutenção do Projeto Franca Mais Moda; 3 x x x x

Manutenção do Projeto Expoíntima; 4 x x x x

Criação e manutenção do Projeto Incubadora Tecnológica; 5

Criação e manutenção da CIC - Comissão de Incentivo a Competitividade; 6 x x x x x

Criação e manutenção do projeto Exporta Franca; 7 x x x x x

Manutenção do Fórum de Desenvolvimento Econômico - Franca é de Mais; 8

Contatos para funcionamento do aeroporto de Franca com voos comerciais; 9

Apoio a manutenção do Banco de dados Sócioeconômico de Franca; 10 x x x x x x x

Manutenção e ampliação do programa Sala do Empreendedor; 11

Manutenção do convenio JUCESP Franca; 12

Manutenção do convênio PAT - Posto de Atendimento ao Trabalhador; 13

Manutenção do projeto de cursos em gestão empresarial; 14 x

Manutenção e ampliação do programa Time do Emprego; 15

Manutenção da Com-Emprego Comissão municipal de Emprego; 16

Criação e Participação no COMDEF - Conselho Municipal de Desenvolvimento; 17

Manutenção do Programa VRE e SIL, incluindo análise de viabilidade prévia; 18

Criar projeto de rede de contatos de produtos e serviços de Franca; 19

Manutenção da Incubadora de Pesponto; 20 x x x x

Manutenção e ampliação do Programa Banco do Povo Paulista; 21 x

Total nominal de ações/ projetos 21 7 5 0 0 8 8 8 2 1

Total relativo de ações/projetos 100% 33% 24% 0% 0% 38% 38% 38% 10% 5%

Fonte: Elaborado pela autora 

A partir dos Quadros 16 ao 24, evidenciaram-se possibilidades de uso das 

informações contidas na DVA para cumprimento das atribuições da SMD – Divisão 

de Indústria Comércio e Serviços de Franca/SP, através das ações/projetos. 

Visto as possibilidades de uso da DVA pela SMD – Divisão de Indústria 

Comércio e Serviços, buscou-se conhecer a dimensão: Percepção da SMD – 
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Divisão de Indústria Comércio e Serviços quanto à utilidade e contribuição das 

informações contidas na DVA para o desenvolvimento econômico e social local. 

Para tanto, na continuidade da entrevista, apresentou e explicou a 

composição dos conteúdos informacionais da DVA ao respondente da pesquisa. 

Este ainda que não conhecesse a DVA até a entrevista, pela sua vivência no cargo e 

formação em Ciências Econômicas facilmente respondeu questões sobre a 

percepção da SMD – Divisão de Indústria Comércio e Serviços quanto à utilidade e 

contribuição das informações contidas na DVA para o desenvolvimento econômico e 

social local.   

Assim, a partir da fala e arguição do entrevistado, o texto foi analisado por 

meio da Análise do discurso, critério Cronotopo. 

 
Quadro 25 – Quanto à utilidade e contribuição das informações contidas na DVA 

Cronotopo do encontro / 
Força-Valor-Sentimento 
(Temporal) 

Reconhece e define que as informações contidas na DVA 
destacam com clareza e importância o real impacto 
econômico de cada setor e seu segmento, norteando as 
políticas públicas voltadas ao desenvolvimento econômico e 
geração de renda. 

Cronotopo da estrada / 
Ações (Lugar) 

Reconhece a utilidade e contribuição das informações 
contidas na DVA como úteis para manutenção e elaboração 
de novas ações/projetos para cumprimento das atribuições 
em prol do desenvolvimento econômico local, evidenciando o 
uso da DVA como recurso informacional socioeconômico. 

Cronotopo da soleira / 
Mudanças / Decisões 

Reconhece possibilidades de solicitar as empresas de forma 
direta ou indireta, em tempo real o compartilhamento das 
informações da geração e distribuição do valor adicionado 
para compor os ativos informacionais da SMD impulsionado 
a avalição tratamento, compartilhamento e o uso da 
informação socioeconômica presente na DVA. 

Cronotopo do tempo Entende que a busca e o acesso às informações 
socioeconômicas contidas na DVA em tempo real, como uma 
etapa natural após o encerramento do exercício contábil das 
empresas depende de ações de incentivos às empresas 
limitadas e de capital fechado para disponibilização, uma vez 
que a publicação destas informações é somente para as 
empresas de capital aberto, e assim as empresas que não 
possuem esta obrigação, não possuem hábitos culturais de 
publicar livremente.  

Fonte: Elaborado pela autora conforme respostas da entrevista (1) (ver Apêndice A) 
 

O respondente além de compreender o conteúdo informacional da DVA, e 

facilmente responder as questões da entrevista, ressaltou que são informações 

importantes para compor a base de dados que utilizam e que não teriam como ser 

obtidas de todas as empresas do município em outro lugar, senão por 

disponibilização das próprias empresas. 



103 

 

Pelos Quadros 16 ao 24, ficou claro as possibilidades de uso das informações 

contidas na DVA pela SMD – Divisão de Indústria Comércio e Serviços de 

Franca/SP, através das ações/projetos. O Quadro 25 demonstrou, pela análise do 

discurso, a percepção do entrevistado quanto à utilidade e contribuição das 

informações contidas na DVA. Percepção que pontua crenças e valores em torno 

das informações da DVA na promoção do desenvolvimento econômico e social, 

local. 

Resultados que apresenta nesta Secretaria a presença de traços da cultura 

informacional, caracterizado pelo reconhecimento da necessidade da informação 

socioeconômica contidas na DVA. Resultados que permitiram identificar que não há 

um elo de comunicação socioeconômico entre empresas e SMD – Divisão de 

Indústria Comércio e Serviços e ainda apurou as possibilidades de uso das 

informações contidas na DVA por esta Secretaria.  E permitiu também analisar o 

propósito de conhecer a extensão da necessidade informacional para o 

desenvolvimento local, a partir da percepção do entrevistado em relação à utilidade 

e contribuições da DVA. 

Resultados que estimulam a necessidade de um elo comunicação 

socioeconômica entre empresas e SMD – Divisão de Indústria Comércio e Serviços 

de Franca/SP. Todavia, identificou que não há este elo direto de comunicação 

socioeconômica entre empresas e SMD – Divisão de Indústria Comércio e Serviços 

de Franca/SP. A pequena parcela de informações, ora utilizadas, constante na DVA, 

são coletadas no SEADE e ou IBGE, levando a perceber que são estas instituições 

oficiais que promovem um elo de comunicação indireto entre empresas e SMD – 

Divisão de Indústria Comércio e Serviços de Franca/SP. 

As empresas sediadas no Município de Franca/SP, conforme apuração 

através da Junta Comercial de São Paulo (JUCESP), até o final do ano de 2015, 

totalizavam 45.181 empresas ativas, conforme listado no gráfico 2.  
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Gráfico 2 – Quantidade de empresas por tipo jurídico – Franca/SP 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da Junta Comercial de São Paulo 
(JUCESP) 

 

Destas empresas, 32.256 (Gráfico 2) são do tipo jurídico empresário, 12.005 

(Gráfico 2) são do tipo jurídico sociedade limitada, representando 71,29% e 26,57% 

respectivamente das empresas do município de Franca/SP. Juntas representam 

aproximadamente 98% das empresas do município de Franca/SP.  Sendo estas 

empresas, sem obrigação de divulgar suas demonstrações contábeis incluindo a 

DVA.  

Os demais tipos jurídicos se restringem a menos de 2%. As sociedades por 

ações representam somente 0,093% do total de empresas do município, ou seja, 42 

empresas. E destas 42 sociedades por ações apenas uma é de capital aberto, 

conforme consulta na lista das empresas listadas na Bolsa Mercantil & Futuros e 

Bolsa de Valores do estado de São Paulo (BM&FBOVESPA).  

As empresas de capital aberto possuem obrigação de publicar suas 

demonstrações contábeis, incluindo a DVA. Dessa forma é possível afirmar que no 

Município de Franca/SP só se encontra disponível para acessar a DVA de uma 

empresa sediada no município, o que corrobora a inexistência de um elo direto de 

comunicação socioeconômica entre empresas e SMD – Divisão de Indústria 

Comércio e Serviços de Franca/SP. 

 
6.3.2 A cultura informacional da SMD – Divisão de Indústria Comércio e 

Serviços de Franca/SP: crenças e valores Informacionais 
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Valendo-se novamente das concepções de Bardin (2006) mencionadas na 

seção de metodologia, as competências em informação, propostas (ACRL) foram 

categorizadas, em seis (6) categorias, conforme categorias da própria autora, sendo 

elas: Reconhecimento e definição da necessidade informacional; busca e acesso; 

avaliação; tratamento; compartilhamento e uso da informação. 

A seguir, a partir da categorização e das respostas da entrevista (2) (ver 

Apêndice A), permitiu-se, pela análise de conteúdo, critério semântico, um 

cruzamento das competências em informação propostas (ACRL) com as respostas 

do respondente da pesquisa. Cruzamento que possibilitou apresentar as crenças e 

os valores informacionais da SMD – Divisão de Indústria Comércio e Serviços, 

Divisão de Indústria Comércio e Serviços, no entorno do uso das dimensões: Fontes 

de informação; geração do conhecimento informacional e uso da informação. 

Consideraram-se como regularidades as competências em informação propostas 

(ACRL), e como unidades de texto as respostas da entrevista, que caracterizam as 

crenças e os valores informacionais no entorno das informações socioeconômicas. 

As inferências foram pontuadas abaixo do Quadro 26 com a análise dos propósitos 

de cada dimensão. 

 
Quadro 26 – Crenças e valores informacionais na SMD – Divisão de Indústria Comércio e 

Serviços de Franca/SP  

Regularidades 
Competência em 

informação - ACRL 

Unidades de texto 
Crenças e Valores 

 
Reconhecimento e 
definição da 
necessidade 
informacional 
 

- Reconhece e define que as informações socioeconômicas norteiam as 
ações/projetos em prol do desenvolvimento econômico local. 
As informações socioeconômicas representam em torno de 60% das 
informações coletadas por esta divisão, e ainda há coleta de outras 
informações, como informações empresariais, educacionais, saúde, 
qualidade de vida e turísticas que viabilizam projetos que impactam 
também no desenvolvimento econômico local, proporcionando 
desenvolvimento social, através da redistribuição de renda. 

Busca e Acesso 
 

- A busca por informações socioeconômica na SMD – Divisão de Indústria, 
Comércio e Serviços é realizada por meio das fontes oficiais 
governamentais com as respectivas participações: Seade (40%); IBGE 
(20%); CAGED (20%); FIRJAN (5%); FGV (5%); Outros sites dos governos 
estaduais e municipais (10%). Estas informações são adquiridas em 100% 
na forma de relatórios estatísticos de forma eletrônica. A periodicidade de 
busca das informações se realiza da seguinte forma: Mensal (30%); Anual 
(50%); Bianual (15%); Década (10%). 
- As informações relevantes para o cumprimento da missão e atribuições 
da SMD – Divisão de Indústria, Comércio e Serviços são: Empresariais 
(10%); Educacionais (10%); Socioeconômicas (60%); Econômicas (10%); 
Saúde (5%); Qualidade de Vida (5%). 

Avaliação 
 

A SMD – Divisão de Indústrias, Comércio e Serviços não dispõe de 
metodologias específicas para busca, acesso, avaliação e uso das 
informações. Estas são coletadas e reorganizadas conforme interesses 
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pontuais. Todavia esta Secretaria criou em 2012, uma nova divisão, 
denominada: Divisão de banco de dados e estatísticas. Esta divisão tem o 
intuito de definir metodologias de busca, acesso, avaliação, tratamento, 
compartilhamento e uso da informação, bem como promover novos fluxos 
informacionais. 

Tratamento: 
 

 As informações coletadas são reorganizadas, por grupos de atividades, 
registrando-se no relatório denominado: Perfil do Município, contendo 
indicadores como: População por faixa etária, sexo. 

Compartilhamento 
 

- Não há uma sistemática formal de compartilhamento de informação. O 
compartilhamento da informação ocorre por meio da rede comum aos 
usuários. Os relatórios são salvos na rede, na pasta denominada 
“Compartilhada” e subpasta denominada “Desenvolvimento” que ficam 
disponíveis para acesso e uso não só dos membros da SMD, como para 
qualquer outra Secretaria. 
As informações são reorganizadas e registradas em relatórios e 
disponibilizadas na rede semestralmente. 

Uso da informação - As prioridades de uso das informações são definidas a partir das 
reuniões, não sistemáticas, porém periódicas, em torno de uma vez ao 
mês, e relacionamentos com a “Governança local”, por exemplo, CDL, 
ACIF, Sindicatos, e outras entidades de classe. 
- Durante os encontros e reuniões, são levantadas as necessidades dos 
setores, de acordo com a realidade local e pontual. A partir daí, o projeto é 
desenvolvido, discutido com o Secretário de Desenvolvimento e depois 
enviado ao prefeito para aprovação para implantação. 
- Quando o projeto é um desmembramento de um projeto maior, este já 
está contido no orçamento anual, então é só utilizar o orçamento. Caso o 
orçamento seja extrapolado necessário também aprovação do prefeito, 
através da Secretaria de Finanças.  
Quando se tratar de novo projeto, este deverá ser enviado à Secretaria de 
Finanças para compor o orçamento anual seguinte. 

Fonte: Elaborado pela autora conforme respostas da entrevista (2) (ver Apêndice A) 

 

A partir do Quadro 26, como inferências, apresentou aspectos da cultura 

informacional, ou seja, as crenças e os valores informacionais, da SMD – Divisão de 

Indústria Comércio e Serviços no entorno do uso de informações socioeconômicas, 

por meio das competências em informação. 

Acredita-se que há uma necessidade, quanto às informações pertinentes à 

geração e distribuição de valor adicionado, reconhecendo e definindo que estas 

informações norteiam e inovam as ações/projetos pertencentes às atribuições da 

Secretaria. 

Percebe-se que as fontes informacionais oficiais e púbicas de conteúdos 

socioeconômicas são fontes utilizáveis para o desempenho do papel da Secretaria.  

Entende-se que a busca por informações na periodicidade mensal, anual, bianual e 

por década são métodos de tempo que atendem a necessidade da secretaria. 

Valoriza as instituições SEADE, IBGE, CAGED FGV, FIRJAN, como fontes de busca 

e acesso para as informações necessárias para o desempenho do papel da 

Secretaria. Valoriza as informações empresariais, educacionais, socioeconômicas, 
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econômicas, saúde e de qualidade de vida como informações relevantes para o 

cumprimento da missão e atribuições da SMD – Divisão de Indústria Comércio e 

Serviços. 

Como valor ao tratamento da informação, esta Secretaria não dispõe de 

metodologias específicas para busca, acesso, avaliação e uso das informações. 

Entretanto, há sinais ressignificação deste tema ao observar que em 2012, foi criada 

uma nova divisão, a Divisão de banco de dados e estatísticas, que tem o intuito de 

definir metodologias de busca, acesso, avaliação, tratamento, compartilhamento e 

uso da informação, bem como promover novos fluxos informacionais. 

Quanto ao tratamento da informação, preocupa-se em organizá-las por 

grupos de atividades, registrando-se no relatório denominado: Perfil do Município, 

contendo indicadores como: População por faixa etária, sexo. 

Em relação ao compartilhamento das informações, a Secretaria segue o 

procedimento não formal de compartilhamento via rede, em forma de relatórios, 

semestralmente. Identificam-se também sinais de ressignificação do 

compartilhamento através da criação da divisão de banco de dados e estatísticas, 

que intuito de definir metodologias de compartilhamento, além de outras conforme 

pontuado no parágrafo acima. 

Quanto ao uso da informação, acredita-se que as prioridades de uso das 

informações podem ser definidas a partir das reuniões, não sistemáticas, periódicas, 

mensais com a “Governança local”. 

Aspectos que a partir do referencial de Freitas (1991) representam as 

verdades naturais inquestionáveis, ou seja, as crenças da SMD – Divisão de 

Indústria Comércio e Serviços no tocante às informações socioeconômicas. E partir 

de Schein (2009), representam os valores, a filosofia SMD – Divisão de Indústria 

Comércio e Serviços para cumprir suas atribuições e alcançar sua missão de 

promover estudos e levantamentos socioeconômicos do município que permitam 

planejar e desenvolver políticas publica visando ao crescimento econômico 

sustentável da cidade, de forma competitiva, socialmente justa e ambiente correto. 

 
6.3.3 A cultura informacional da SMD – Divisão de Indústria Comércio e 

Serviços de Franca/SP: natureza da informação  
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Ainda pelas concepções de Bardin (2006) mencionadas na seção de 

metodologia, a natureza da informação, propostas pela matriz de Ilharco (2003) foi 

categorizada em 4 categorias, conforme categorias do próprio autor, sendo elas: 

Humanista; Interpretivista; Estruturalista; Funcionalista. 

A seguir, a partir da entrevista (2) (ver Apêndice A), permitiu-se, pela análise 

de conteúdo e critério semântico, uma correlação da natureza da informação 

propostas por Ilharco (2003) com as respostas do respondente da pesquisa. 

Correlação que possibilitou pontuar as estratégias de uso da informação, ou seja, a 

natureza da informação da SMD – Divisão de Indústria Comércio e Serviços, no 

entorno do uso de informações de caráter socioeconômico. 

Considerou-se como regularidades a natureza da informação proposta por 

Ilharco (2003), e como unidades de textos, as respostas da entrevista, que por 

inferência representam estratégias de uso da informação, ou seja, a natureza da 

informação na SMD – Divisão de Indústria Comércio e Serviços de Franca/SP. As 

inferências quanto ao uso da informação foram apresentadas abaixo do Quadro 27. 

 
Quadro 27 – Análise de conteúdo: quanto ao uso da Informação 

 
Regularidades 

 
Unidades de textos 

Ambientes 
Organizacionais 

Natureza da 
informação 

Humanista 
(Informal) 

Emancipação, construir 
conhecimento. 

A partir de um novo conhecimento 
adquirido, esta Secretaria propõe novas 
ações, as quais devem ser aprovadas no 
próximo orçamento anual e também pelo 
prefeito. Neste momento, é avaliado se será 
uma nova ação, ou se uma ação de menor 
resultado será substituída. Se as atuais 
ações estão produzindo crescimento na 
renda, na qualidade de vida (indicadores do 
perfil do município- relatório desenvolvido 
por esta divisão), essas são mantidas. 
Como exemplos de novas ações inseridas 
em 2015, geradas a partir de novos 
conhecimentos, é fomento à exportação 
através da ação/projeto: Criação e 
manutenção do projeto Exporta Franca;  a 
participação de empresas locais em feiras 
de Gramado/RS e Fortaleza/CE. 

Interpretivista 
(Formal) 

Significado, 
aprendizagem, ação 
(tomada de decisão). 

Há situações em que novas informações, 
novos aprendizados provocam, revisam ou 
melhoram as ações ou projetos em 
andamento. Como exemplo, as 
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Informações das feiras de Gramado e 
Fortaleza, são novas informações que 
suscitaram a viabilidade de apoio aos 
expositores para participarem destas feiras, 
em função da baixa da Francal e 
Couromoda; assim, os expositores podem 
alcançar novos mercados e gerar 
faturamento, renda, emprego. 

Estruturalista 
(Informal) 

Fonte de poder nas 
relações com intuito de 
controlar, dominar. 
Competitividade. 

Com as informações em mãos, a SMD – 
Divisão de Indústria Comércio e Serviços 
não possui autonomia para planejar e 
desenvolver as políticas públicas, 
perfazendo todos os ciclos da política 
pública. As decisões devem ser aprovadas 
no orçamento anual e também devem 
conter aprovação do Prefeito; 
Esta divisão não possui autonomia para 
aprovar as próprias ações e também não há 
situações em que a SMD aprova 
implantação de ações, projetos de outros 
atores sociais, como associações, 
conselhos. 

Funcionalista 
(Formal) 

Estabilidade, 
regularidade das 
relações 
comportamentais e de 
padrões, construção de 
modelos, descoberta de 
relações de causa e 
efeito, acreditando assim 
que a partir daí é 
possível intervir na 
realidade. Sistemas de 
informação. 

Em nenhum caso a SMD – Divisão de 
Indústria Comércio e Serviços funciona 
oficialmente como apoio informacional a 
outras Secretarias, Coordenadorias, 
Fundações, Autarquias ou Conselhos da 
Administração Pública.  Também não gera 
modelos de trabalhados e/ou relatórios para 
outras unidades administrativas do poder 
público. 

Fonte: Elaborado pela autora conforme respostas da entrevista (2) (ver Apêndice A) 

 
A análise do Quadro 27 permitiu inferir que formas de uso da informação pela 

SMD – Divisão de Indústria Comércio e Serviços está concentrada nas naturezas 

humanistas e interpretivistas. Destinando a informação para construir 

conhecimentos, gerar significado, aprendizagem para decisões táticas e 

estratégicas. 

Assim, prevalece a humanista, porque esta Secretaria propõe novos projetos 

a partir de novos conhecimentos, gerados pelos conteúdos informacionais que 

buscam, acessam, tratam, avaliam, compartilham e utilizam.  A interpretivista 

prevalece nesta secretaria, ao observar que novas informações desencadeiam 

revisão e melhorias das ações em andamento. Estas remodelagens são de 
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autonomia desta Secretaria, desde que permaneçam dentro do orçamento público já 

aprovado. 

A partir de Ilharco (2003), nestas naturezas, a informação é considerada 

como fenômeno por entender que o desenvolvimento do conhecimento está 

alicerçado nas experiências individuais do sujeito. Então para a SMD – Divisão de 

Indústria Comércio e Serviços a informação é um fenômeno, desenvolvendo 

conhecimento e aprendizado baseado as experiências individuais dos líderes. E, 

resgatando Valentim (2008), os indivíduos, ou grupos desta Secretaria utilizam a 

informação realizando vários processos cognitivos, como relacionar, isolar, sintetizar, 

associar e analisar. 

Ressalta-se ainda que nestas duas naturezas da informação caracterizadas 

na SMD – Divisão de Indústria Comércio e Serviços, a informação é subjetiva que, 

segundo Ilharco (2003), indica que a interpretação das informações por esta 

Secretaria é dependente das crenças e valores imbricados nos líderes.  

O referencial teórico de Ilharco (2003) pontuou que as estratégias de uso da 

informação, ou seja, a natureza da informação pode ocorrer simultaneamente. 

Situação observada na SMD – Divisão de Indústria Comércio e Serviços.  

A partir do referencial Choo (2003), quando cita que a ligação dos três 

processos de uso estratégico da informação, a criação do significado, a construção 

do conhecimento e a tomada de decisão tornam a organização como organização 

do conhecimento, a SMD – Divisão de Indústria Comércio e Serviços pode ser 

considerada uma organização pública do conhecimento. 

Quanto à natureza da informação funcionalista, não foram evidenciadas 

características presentes na SMD – Divisão de Indústria Comércio e Serviços, uma 

vez que esta não é considerada como apoio informacional de outras unidades 

administrativa do poder público municipal. Ainda que esta divisão tem como uma de 

suas ações/projetos o apoio à manutenção do banco de dados socioeconômico de 

Franca, entretanto a responsabilidade se restringe ao apoio à formação e 

manutenção do banco de dados, não abrangendo apoio informacional a outras 

unidades administrativas, o que seria uma responsabilidade de maior amplitude. E 

para finalizar, esta ação/projeto representa apenas 5% de todas as ações/projetos 

de responsabilidade da SMD – Divisão de Indústria Comércio e Serviços. 
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Em relação à natureza da informação estruturalista, destaca-se que os novos 

projetos propostos por esta divisão, e as remodelagens de projetos em andamento 

que dependem de ampliação orçamentária, necessitam de aprovações de instâncias 

superiores, demonstrando que a SMD – Divisão de Indústria Comércio e Serviços 

não possui autonomia de aprovação para iniciar novos projetos. Esta falta de 

autonomia é o que indica que nesta Secretaria a natureza da informação 

estruturalista não prevalece, pois a informação não é fonte de poder nas relações 

com intuito de controlar, dominar, e competir, e sim fonte de geração de 

conhecimento, aprendizado e tomada de decisões, para desta forma fortalecer os 

projetos para serem aprovados. 

 
6.4 Empresa comprometida: quem se comunica potencializa o 

desenvolvimento local – uma proposta de selo 

 
Mediante o cenário de indisponibilidades das informações contidas nas 

DVA(s) das empresas privadas localizadas no município de Franca/SP, detalhado na 

subseção 6.3.1, através de pesquisa na JUCESP e na BM&FBOVESPA, surge a 

proposta de instituir um elo direto de comunicação socioeconômica entre empresas 

e SMD – Divisão de Indústria Comércio e Serviços de Franca/SP, um canal, que 

possibilita a disponibilização da DVA por parte das empresas, e a busca e acesso 

por parte da SMD – Divisão de Indústria Comércio e Serviços de Franca/SP, 

viabilizando a disponibilização voluntária da DVA pelas empresas que não possuem 

obrigação de publicar suas demonstrações contábeis incluindo a DVA. 

 Visando viabilizar a disponibilidade das informações da DVA das empresas 

privadas que não possuem obrigação de publicá-las, baseado no modelo do 

“Betinho”, detalhado na subseção 4.1, propõe-se a formalização de um elo direto e 

oficial de comunicação socioeconômica entre empresas e SMD – Divisão de 

Indústria Comércio e Serviços de Franca/SP, através da concessão do selo: 

“Empresa Comprometida com a disponibilização da DVA e com o desenvolvimento 

local”, no qual identifica as empresas que disponibilizam a DVA para a SMD – 

Divisão de Indústria Comércio e Serviços Franca/SP, podendo estas divulgarem em 

seus anúncios publicitários, nas embalagens de seus produtos, e até mesmo em 

documentos administrativos, como notas fiscais, pedidos de vendas.  
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Divulgação que atesta que a empresa é comprometida com a disponibilização 

da DVA e com o desenvolvimento local, pois disponibilizando a DVA contribui com 

recursos informacionais para desenvolvimento econômico e social, local. 

Considerando que o município de Franca conta com indústrias de calçados, 

indústrias metalúrgicas e lingeries que vendem seus produtos a outras empresas, a 

divulgação do selo nas embalagens dos produtos destas empresas comprometidas 

com a disponibilização da DVA e com o desenvolvimento local, irá alcançar diversos 

municípios, despertando em outras empresas e outros municípios o valor da DVA. 

Ressignificando assim as formas de disponibilização e uso desta demonstração 

contábil, condição que constata a amplitude desta pesquisa. 

 
Figura 8 – Selo: Empresa comprometida com a disponibilização da DVA e com o 

desenvolvimento local  

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 
O layout sugerido pela Figura 8 está aberto a adequações de cores, 

tamanhos, e outras necessidades para implantação. Indica-se o modelo da Figura 9 

nas divulgações pela prefeitura, e outro modelo com o layout contendo apenas 

“Empresa Comprometida com a disponibilização da DVA e com o desenvolvimento 

local”, para divulgar nos anúncios publicitários, embalagens e materiais 

administrativos. 
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Propõe-se a concessão do selo, pela prefeitura de Franca/SP a todas as 

empresas, independente do porte, da atividade, pois todos os agentes econômicos 

contribuem proporcionalmente com a economia local. Entretanto, visto que as 

sociedades limitadas e sociedades empresárias somam mais de 98% das empresas 

do município, sugere maior aporte de divulgação a este grupo de empresas. 

Como elemento motivador para a disponibilização voluntária da DVA por parte 

das empresas que não possuem obrigação de publicá-las, além do selo, sugere a 

distribuição gratuita de prêmio por meio de sorteio para aqueles que voluntariamente 

disponibilizarem a DVA. Este modelo de distribuição gratuita de prêmio é uma 

modalidade já conhecida pela Prefeitura de Franca, que desde 2008, junto à câmara 

dos vereadores aprovou a lei complementar municipal nº 134 de 24 de novembro de 

2008, que premia por meio de sorteio realizado pela loteria federal aqueles que 

pagam o Imposto Territorial Urbano (IPTU) em dia. 

 A premiação para as empresas que disponibilizarem a DVA poderia ser 

divulgada através de campanhas, como a campanha do IPTU demonstrada na 

Figura 9.  

 
Figura 9 – Campanha IPTU 

 

Fonte: Carnê de IPTU 2016 da Prefeitura Municipal de Franca 
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Entende- se que o prêmio cedido àqueles que pagam o IPTU em dia, 

conforme demonstrado na Figura 9, justifica-se ao pensar que este prêmio busca 

recursos financeiros. Todavia, a informação é considerada por alguns autores como 

um recurso necessário à gestão, como qualquer outro recurso. Dessa forma, o 

recurso informação tem valor à gestão tanto quanto o recurso financeiro. Portanto 

informação se equipara a dinheiro. Se informação se equipara a dinheiro, justifica-se 

também premiar para o alcance deste recurso.  

Assim, para esta proposta, como prêmio, sugere sortear o valor 

correspondente ao IPTU do imóvel onde está localizada a empresa que 

disponibilizar voluntariamente a DVA. 

Dessa forma, além do selo para divulgar em anúncios publicitários, 

embalagens dos produtos e materiais administrativos, as empresas também 

concorreriam a premiações, estimulando a disponibilização da DVA.  Ações que 

possivelmente iriam incrementar o acesso às informações contidas na DVA(s) das 

empresas privadas. 

Propostas consideradas potencializadoras do desenvolvimento, uma vez que 

a SMD – Divisão de Indústria Comércio e Serviços teria em mãos as informações da 

DVA em tempo hábil, permitindo utilizá-las no desenvolvimento de suas atribuições, 

através das ações/projetos, como evidenciado nos Quadros 16 a 24. 

Utilizações, que podem também alavancar o desempenho da SMD – Divisão 

de Indústria Comércio e Serviços, através de novas ações, ou revigoração das 

atuais, e assim impulsionar o crescimento econômico no município. Crescimento 

econômico, ora destacado por Souza (2008), como um dos meios indispensáveis 

para o desenvolvimento. Também destacado por Oliveira (2002, p. 38), que o 

desenvolvimento em qualquer concepção, resulta do crescimento econômico 

acompanhado de melhoria na qualidade de vida. Portanto, se há crescimento 

econômico também há crescimento de geração de valor adicionado, e por 

consequência, crescimento na distribuição do valor adicionado, implicando em 

melhoria na qualidade de vidas dos agentes que contribuíram na geração deste 

valor adicionado. 
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7  CONCLUSÕES 
 

A SMD – Divisão de Indústria Comércio e Serviços de Franca/SP mostrou que 

tem papel fundamental no desenvolvimento econômico e social do município. Para 

tanto, o desenvolvimento do seu papel pode ser dependente de informações 

socioeconômicas, que ora apresentadas nesta pesquisa, como 60% (Quadro 25) 

das informações utilizadas por esta Secretaria. Condição que demanda canais de 

comunicação diretos e indiretos para que as informações socioeconômicas sejam 

alcançadas em seu tempo de uso.  

Diante deste contexto, o estudo buscou apresentar crenças e valores, do 

governo municipal, com enfoque na SMD – Divisão de Indústria Comércio e Serviços 

de Franca/SP, no entorno da busca e uso de informações de caráter 

socioeconômico. Sendo o foco, neste estudo, aquelas contidas nas DVA(s) 

elaboradas pelas empresas privadas. 

Os resultados apontam que as competências em informação, e a natureza da 

informação, necessárias para a cultura informacional progredir em prol do 

desenvolvimento local, estão presentes na SMD – Divisão de Indústria Comércio e 

Serviços, algumas com mais, outras com menos intensidade, conforme descrito nos 

Quadros (26 e 27) e respectivas inferências. Durante a apresentação dos dados e 

resultados, foram sendo tecidas as análises dos dados e as inferências pertinentes 

aos objetivos iniciais. 

De tal modo, puderam-se descrever as crenças e valores informacionais 

socioeconômicos, presentes na Secretaria. Crenças e valores informacionais, que 

beneficiam o desenvolvimento local, alicerçados nas experiências individuais dos 

líderes, que desenvolvem conhecimentos, aprendizados e tomam decisões a partir 

dos processos cognitivos, como relacionar, isolar, sintetizar, associar e analisar, com 

intuito de gerar novas ações/projetos visando ao desenvolvimento econômico e 

social da cidade, de forma competitiva, socialmente justa e ambiente correto. O que 

leva a perceber que as naturezas informacionais que prevalecem são a humanista e 

a interpretivista. 

Essas condições indicaram valor às informações contidas nas DVA(s) das 

empresas privadas, pois apesar de não conhecerem a demonstração até a 

entrevista, reconheceram que estas informações têm potencial para nortear e inovar 
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as políticas públicas voltadas ao desenvolvimento econômico e social, local, através 

das informações pertinentes à geração e distribuição de valor adicionado. 

A SMD – Divisão de indústria Comércio e Serviços reconheceu a utilidade e 

contribuição das informações contidas na DVA como úteis para manutenção e 

elaboração de novas ações/projetos para cumprimento das atribuições em prol do 

desenvolvimento econômico e social, local, evidenciando o uso da DVA como 

recurso informacional socioeconômico propulsor do desenvolvimento, confirmando o 

pressuposto inicial. 

A Secretaria valorizou a possibilidade de solicitar as empresas o 

compartilhamento da DVA. E ainda asseverou que o compartilhamento destas 

informações pode ser dependente de incentivos, compartilhando assim da crença do 

pesquisador, que sugeriu formas e incentivos para acesso as informações contidas 

nas DVA(s) das empresas privadas. 

Assim, foi percebida uma predisposição desta Secretaria para ampliar a 

busca e uso de informações socioeconômicas, tal como a DVA, para geração de 

conhecimento e aprendizagem como subsídio ao desenvolvimento econômico e 

social local. 

Observou-se que a medida “valor adicionado” é uma informação já utilizada 

por esta Secretaria, acessada em fontes oficiais públicas, porém com grande 

defasagem de tempo. Questão que reforça o valor às informações contidas na DVA, 

e revigora a busca e uso destas informações sem defasagem de tempo. 

Dessa forma pode-se considerar o valor às informações contidas na DVA 

como um elemento revitalizador da cultura informacional da SMD – Divisão de 

Indústria Comércio e Serviços. 

Ao verificar as possibilidades de uso da DVA, pela SMD – Divisão de Indústria 

Comércio e Serviços, em 43% das ações/projetos, as inferências surgiram como 

propostas de uso das informações contidas nas DVA(s) das empresas privadas 

validando e justificando a pesquisa. Observou-se maior possibilidade de uso, as 

categorias informacionais: VA; VAPessoal; VAgoverno, contribuindo com 38% das 

ações/projetos desta secretaria, o que leva a entender que estas três categorias 

informacionais da DVA podem ser as mais significativas para o uso da secretaria. 

Possibilidades que despertam para busca e acesso das informações contidas 

nas DVA(s) das empresas privadas do município. Todavia, conforme visto em 
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pesquisa na JUCESP, detalhado na seção 6.3.1 há no município apenas uma 

empresa de capital que publica a DVA. 

Diante desta indisponibilidade de busca e acesso à DVA das empresas 

privadas instaladas no município, e a partir da constatação de que não há um elo 

direto de comunicação socioeconômica entre empresas e SMD – Divisão de 

Indústria Comércio e Serviços de Franca/SP, suscitou a possibilidade de instituir um 

elo direto de comunicação socioeconômica entre empresas e SMD – Divisão de 

Indústria Comércio e Serviços de Franca/SP, um canal, que possibilita a 

disponibilização da DVA porte parte das empresas, e a busca e acesso por parte da 

SMD – Divisão de Indústria Comércio e Serviços de Franca/SP, viabilizando a 

disponibilização voluntária da DVA pelas empresas que não possuem obrigação de 

publicar suas demonstrações contábeis incluindo a DVA. 

Assim, esta pesquisa propôs a implantação do selo “Empresa Comprometida 

com a disponibilização da DVA e com o desenvolvimento local”, que tem como base 

fundamental potencializar o desenvolvimento econômico, social, local por meio de 

contribuição ao fortalecimento informacional socioeconômico da SMD – Divisão de 

Indústria Comércio e Serviços de Franca/SP.  

 Além do selo, como elemento motivador da disponibilização da DVA, foi 

sugerida uma premiação em forma de sorteio entre as empresas que 

disponibilizarem a DVA. O prêmio sugerido é o valor do IPTU do imóvel onde se 

localiza a empresa que disponibilizou a DVA. Sendo esta mais uma forma de 

divulgar o valor da DVA entre empresas e poder público. 

Dessa forma, a DVA se torna um recurso informacional socioeconômico 

propulsor do desenvolvimento econômico e social, local, via atribuições e ainda 

promove a integração entre empresas privadas e poder público potencializando o 

desenvolvimento. E, por conseguinte, alavanca-se como informação empresarial 

socioeconômica para o desenvolvimento local.  

Os resultados alcançados limitam-se ao estudo de caso da SMD – Divisão de 

Indústria Comércio e Serviços de Franca/SP. Todavia, pôde-se entender que o 

desenvolvimento econômico e social, do município de Franca/SP, é dependente das 

informações socioeconômicas, e que a partir do acesso e uso das informações 

contidas na DVA o desenvolvimento econômico e social pode prosperar. 
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Sugere para estudos futuros a aplicação desta pesquisa em outros 

municípios. Possibilidade que insere no contexto científico, social e acadêmico a 

contribuição desta pesquisa, como conteúdo informacional nesta temática. 

Espera-se contribuir com a ciência contábil ao alavancar o valor informacional 

da DVA como informação empresarial socioeconômica para o desenvolvimento 

local, e ainda contribuir com outros trabalhos acadêmicos e com as empresas por 

meio da sensibilização quanto à relevância de disponibilizar a DVA. 

Espera-se também que esta pesquisa possa contribuir com maior aporte 

informacional socioeconômico para o desenvolvimento econômico e social local, a 

partir da implantação do selo. E que este traga possibilidades de aplicação da DVA 

como recurso informacional no desenvolvimento local. 

Condição que revitaliza a cultura informacional da SMD – Divisão de Indústria 

Comércio e Serviços e das empresas, que apesar do trabalho focar a SMD – Divisão 

de Indústria Comércio e Serviços, este pode alcançar as empresas desse e de 

outros municípios através do selo. 

Neste sentido, acredita-se que o selo facilita o acesso e uso da informação, e 

por consequência, potencializa o desenvolvimento local e a DVA, revitaliza a cultura 

informacional da SMD – Divisão de Indústria Comércio e das empresas, além de ser 

um recurso informacional propulsor do desenvolvimento. 
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APÊNDICE A – Entrevista semiestruturada: Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento do Município de Franca/SP – SMD – Divisão de Indústria Comércio 

e Serviços 
 

ENTREVISTA 1 :  Entrevista a Secretaria Municipal de Desenvolvimento  (SMD) 

de Franca/SP – SMD – Divisão de Indústria Comércio e Serviços 

 

Objetivo: Conhecer o elo de comunicação socioeconômica entre empresas e a 

Secretaria de Desenvolvimento de Franca – SMD – Divisão de Indústria Comércio e 

Serviços. 

 

QUANTO AO RESPONDENTE DA PESQUISA: 

Nome:  

Função / Cargo : 

Hierarquia do cargo: 

Formação: 

Tempo de ocupação na função/ cargo 

 
 

QUANTO À NECESSIDADE DA INFORMAÇÃO SOCIECONÔMICA DAS 

EMPRESAS 

1  A SMD utiliza informação do faturamento das empresas do município de Franca/SP? 
1.1 Se sim, onde busca? Em qual periodicidade? Se não, por que não utiliza? 
1.2 Se não utiliza, estas poderiam ser utilizadas? 

 
2 A SMD precisa de informações como custos dos insumos adquiridos de terceiros 

pelas empresas do município de Franca/SP? 
2.1 Se sim, onde busca? Em qual periodicidade? Se não, por quê? 
2.2 Se não utiliza, estas poderiam ser utilizadas? 

 
3 A SMD utiliza informação do valor gerado de depreciação, amortização e exaustão 

pelas empresas do município de Franca/SP? 
3.1 Se sim, onde busca? Em qual periodicidade?  Se não, por quê? 
3.2 Se não utiliza, estas poderiam ser utilizadas? 
4 A SMD utiliza informação do valor adicionado recebido em transferência pelas 

empresas do município de Franca/SP? 
4.1 Se sim, onde busca? Em qual periodicidade?  Se não, por quê? 
4.2 Se não utiliza, estas poderiam ser utilizadas? 
5 A SMD utiliza informação de riqueza gerada (Valor Adicionado) pelas empresas do 

município de Franca/SP? 
5.1 Se sim, onde busca? Em qual periodicidade?  Se não, por quê? 
5.2 Se não utiliza, estas poderiam ser utilizadas? 

 
6  Da riqueza gerada (Valor Adicionado) esta é distribuída entre governos (Impostos), mão 
de obra (Salários, benefícios e encargos sociais), capital de terceiros (Juros e alugueis) e 
capital próprio (Pro Labore, juros sobre o capital próprio e distribuição de lucros) e 
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reinvestimento no negócio. A SMD conhece como e quanto distribui de riqueza no 
município de Franca/SP? 
4.1 Se sim, onde busca? Em qual periodicidade? Se não, por quê? 
4.2 Se não utiliza, estas poderiam ser utilizadas? 
 
5 A SMD conhece a DVA? 
6 Em algum momento a SMD pede, ou já pediu a Demonstração do Valor Adicionado 

(DVA) para as empresas? 
 

9    A partir de informações das empresas, tais  como faturamento, custos dos insumos, 
geração e distribuição do valor adicionado, há elaboração de projetos? 

 

A DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO - DVA: Percepção da SMD – 

Divisão de Indústria Comércio e Serviços quanto à utilidade e contribuição das 

informações contidas na DVA para o desenvolvimento econômico local 

 
A Demonstração do Valor Adicionado é uma demonstração contábil obrigatória para as 
empresas de capital aberto, gerada em duas partes. A primeira parte, em linhas gerais, 
demonstra o faturamento das empresas e os insumos gastos para geração do 
faturamento, bem o valor adicionado (riqueza) gerado pela empresa ao subtrair do 
faturamento os insumos. A segunda parte apresenta como esse valor adicionado gerado 
foi distribuído, entre governos, mão de obra, capital de terceiros e capital próprio. 
 
1 Depois de conhecer a DVA, pode comentar sua percepção sobre as informações 
contidas nesta demonstração contábil para o desenvolvimento local, a partir da 
apreciação pela Secretaria de Desenvolvimento de Franca/SP- Divisão de Indústria 
Comércio e Serviços? 

 

ENTREVISTA 2:  Entrevista a Secretaria Municipal de Desenvolvimento (SMD) 

de Franca/SP – SMD – Divisão de Indústria Comércio e Serviços 

 

Objetivo: Conhecer a cultura informacional da Secretaria de Desenvolvimento de 

Franca/SP aplicada, ou seja, as crenças e valores informacionais em torno das 

informações socioeconômicas. 

 

QUANTO AO RESPONDENTE DA PESQUISA: 

Nome:  

Função:  

Formação: 

Tempo de ocupação no cargo/função: 

 
 

QUANTO À ESTRUTURA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO (SMD): 
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1  É conhecido que os municípios organizam-se autônomos em tudo que respeite ao seu 
peculiar interesse, regendo-se pela Lei Orgânica, as demais leis que adotar, respeitando 
os princípios estabelecidos nas Constituições Federal e Estadual. Partindo deste método, 
como são definidas as Secretarias municipais de Franca?  E a Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento (SMD), qual a regulamentação legal, oficial? 

2  A Prefeitura é o órgão do poder executivo municipal, comandado pelo prefeito e dividido 
em Secretarias, Coordenadorias, Fundações e Autarquias. A estrutura da administração 
direta e indireta da Prefeitura da cidade de Franca, está dividida em 6 Secretarias, Ação 
Social, Desenvolvimento, Finanças, Portal da Educação, Recursos Humanos e Saúde,  
com missão e atribuições especificas. Em relação à Secretaria de Desenvolvimento: 
2.1 Quem estabelece a missão e as atribuições?  
2.2 A missão e as atribuições são individuais, ou padronizadas por Municípios, Estados, 
ou União?  
2.3 São modificadas a cada eleição ou gestão? A Gestão vigente em 2015 modificou a 
missão e as atribuições da SMD ? 
2.4 Quais são as atribuições da SMD – Divisão de Indústria Comércio e Serviços? 
 

3  A SMD tem organograma estabelecido? Quem são os responsáveis? 
3.1 Se não, quais os setores, subsetores que formam a estrutura organizacional da SMD? 

 

 

QUANTO ÀS FONTES DAS INFORMAÇÕES 

1   Quanto à coleta das informações, quais são as fontes de informações para 
cumprimento das atribuições da SMD? Em qual proporção de 0 a 100%? 
 
Empresariais?      Quais                                                                  ________% 
Escolas?                        Quais                                                        ________% 
Grupos de estudos?                Quais                                               ________% 
Instituições oficiais como IBGE?      Quais                                      ________% 
Outras?                                                      Quais                             ________% 
 
2   Qual o % de uso e de descarte das informações? 

3  Das fontes de informações, que criticas ou considerações é possível pontuar como: 

3.1 Grau de facilidade de acesso?  
3.2 Clareza das informações?  
3.3 Forma e estrutura de divulgação?  
3.4 Tempo entre a ocorrência do fato e divulgação da informação? 
 
4  Para cumprimento da missão e atribuições, a SMD necessita de informações culturais, 
educacionais, empresariais (socioeconômica), esportivas,  econômicas,  outras? Em qual 
proporção de 0 a 100%?   
 
 
Culturais?                   Quais                                                    ________% 
Educacionais?                     Quais                                           ________% 
Empresariais?                               Quais                                  ________% 
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Esportivas?                                             Quais                        ________% 
Econômicas?                                                    Quais              ________% 
Outras?                                                                      Quais     ________% 
 
 
5  Qual é a periodicidade de busca de informações? Em qual proporção de 0 a 100%, 
 
Diária?                   Quais                                                        ________% 
Mensal?                          Quais                                               ________% 
Trimestral?                               Quais                                      ________% 
Semestral?                                        Quais                             ________% 
Anual?                                                        Quais                    ________% 
Outras?                                                                Quais           ________% 
 
 
6 Quanto ao formato de coletas das informações, estas são coletadas de que forma? Em 
qual proporção de 0 a 100%?  

 
Entrevistas?                                                                       ________% 
Pesquisas de Campo?                                                       ________% 
Relatórios estatísticos?                                                      ________% 
Oral ou documentado?                                                       ________% 
Papel ou eletrônica?                                                           ________% 
Textual ou Audiovisual?                                                      ________% 
Outras?                                                                               ________% 
Quais? 

 
 
QUANTO À GERAÇÃO DO CONHECIMENTO INFORMACIONAL 

1 A informação existente/coletada mais o conhecimento prévio inserido constrói-se outra 
informação, uma nova informação para tomada de decisões a partir do objetivo. Na SMD 
como uma nova informação é gerada? São gerados novos relatórios novos Indicadores? 
 Quais?  
Em qual proporção de 0 a 100%? 
 
2 De que forma são armazenadas as informações coletadas? 
 
3  Quando as informações estão presentes nos arquivos informacionais, como são 
definidas as prioridades de uso?   
3.1 E a partir daí o que é feito?  
 
4 Quais são as informações de maior relevância no desempenho das atividades da SMD? 
Informações Empresariais socioeconômicas, cultural, outras? Em qual proporção de 0 a 
100%? 

 
5 As informações são compartilhadas entre os setores da SMD? Ou entre Secretarias 

municipais? Ou ainda entre algum grupo? 
5.1 De que forma? Reuniões; E-mail(s); Outros; Em qual proporção de 0 a 100%? 

6  As informações coletadas são categorizadas por algum critério? (CNAE, Natureza 
Jurídica, social, cultural, econômica). 
6.1 Se sim, quais? 6.2 Se não, por quê? 

 

7 No entendimento da Ciência da informação, quando as informações chegam, estas 
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necessitam sempre de organização, tratamento. Na SMD, quando as informações são 
coletadas, como são organizadas, arquivadas, trabalhadas e tratadas, ou seja, como 
ficam a disposição para acesso, uso e disseminação para atender a missão da SMD, que 
é planejar e desenvolver políticas publica visando o crescimento econômico sustentável 
da cidade, de forma competitiva, socialmente justa e ambiente correto? Cite exemplos? 

 

 

 

QUANTO AO USO DA INFORMAÇÃO 

 1  Como esta Secretaria age a partir de um novo conhecimento?  

1.1 Cite exemplos?  

2 Há situações em que novas informações, novos aprendizados provocam revisão ou 
melhoria em ações ou projetos em andamento? Pode nos citar exemplos?   
 
3 Há algum tipo de informação, na qual a SMD funciona como apoio informacional a 
outras Secretarias, Coordenadorias, Fundações, Autarquias ou Conselhos da 
Administração Pública?           
 
4 Com as informações em mãos, a SMD possui autonomia para planejar e desenvolver as 
políticas públicas, perfazendo todos os ciclos da política pública, (formulação de 
alternativas, tomada de decisão, implementação, avaliação, e extinção) ou há alguma 
participação de pares ou aprovação de instância superior? 
 
5 Há situações em que a SMD aprova implantação de políticas públicas, ou projetos de 
outros atores sociais, como associações, conselhos?                                                                                                      

 


