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“A Vida 

De tudo, ficaram três coisas: 

A certeza de que estamos sempre começando. 

A certeza de que precisamos continuar... 

A certeza de que seremos interrompidos antes de terminar... 

Portanto, devemos: 

Fazer da interrupção, um caminho novo... 

Da queda, um passo de dança... 

Do medo, uma escada... 

Do sonho, uma ponte... 

Da procura, um encontro...” 

 

 Fernando Pessoa 

 

 

 



 

RESUMO 
 
 

Aborda a avaliação de fontes de informação para negócios disponíveis na 
Internet. Objetiva, de modo geral, avaliar websites de instituições nacionais, 
que possuam unidades representativas no estado do Rio Grande do Norte e 
que atuem como provedoras de informações para negócios. De modo 
específico, objetiva: analisar conceitualmente o termo informação para 
negócios; identificar as fontes de informação para negócios, destacando 
tipologias e funcionalidades; caracterizar a Internet como ferramenta 
organizacional; analisar critérios para avaliação da qualidade da informação na 
Internet; e verificar a existência de informação com valor nas fontes de 
informações para negócios disponibilizadas na Internet. Avalia, a partir de 
critérios pré-estabelecidos, as seguintes fontes de informação para negócios na 
Internet, destinadas às industrias e empresas do Rio Grande do Norte: Portal 
FIERN, Centro de Tecnologia do Gás e SEBRAE-RN. Conclui ressaltando que 
a maioria das fontes avaliadas puderam ser consideradas de qualidade, no que 
se refere aos conteúdos disponibilizados, porém ressaltou a necessidade 
destas de se adaptarem aos critérios de consistência das informações, visto 
que a maioria dos sites avaliados apresentaram problemas quanto à 
disponibilização de informações com valor agregado. Considera a necessidade 
de profissionais melhor capacitados para organizar, tratar e sistematizar as 
informações na Internet. 
 
 
 
Palavras-chave: Informação para negócios; Qualidade da Informação; 
Internet; Fontes de informação. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Atualmente, o desenvolvimento das estruturas políticas, econômicas e sociais 

se configuram sob a ótica do poder da informação. Este recurso é considerado 

insumo básico para as atividades humanas, visto que atua como agente dissipador 

de incertezas, principalmente no âmbito das organizações, onde exerce papel 

fundamental no processo de tomada de decisão. As organizações não mais 

centralizam suas atenções no poder de máquinas e processos que economizem 

apenas dinheiro ou tempo, a atenção é voltada para a economia da informação, 

aplicada às decisões de cunho estratégico, pois as empresas buscam a qualidade 

de seus produtos e processos sob essa nova ótica, que concebe a informação como 

bem de produção e recurso necessário para o desenvolvimento organizacional. 

No Brasil, as informações de cunho estratégico, aplicadas às decisões das 

empresas, têm sido denominadas a partir da década de noventa de “Informação 

para Negócios”. Segundo Cendón (2002), este tipo de informação compreende: 

Informações mercadológicas, financeiras, estatísticas, sobre empresas e produtos, e 

informações jurídicas. Tais informações apresentam-se em diversos formatos e 

suportes: os impressos em forma de catálogos, folhetos, folders, e brochuras, além 

das fontes em suporte eletrônico disponíveis através das bases de dados, 

publicações eletrônicas e dos vários recursos informacionais disponíveis na Internet, 

sendo esta última o principal foco deste trabalho. 

Segundo Tomaél et al. (2001) a Internet representa uma verdadeira revolução 

nos métodos de geração, armazenamento, processamento e transmissão da 

informação. Esta revolução afeta sobremaneira todos os setores da sociedade. No 

âmbito dos negócios, a Internet é utilizada para obter informações, transacionar bens 

e serviços com clientes internos e externos, além de promover a comunicação entre 

a organização e seus vários públicos. Este novo espaço de acesso é proveniente do 

grande volume de informações produzidas e do avanço das novas tecnologias. 

Muitas empresas já dispõem de recursos que captam informações de mercado por 

meio da Internet, com o intuito de subsidiar o processo decisório. Porém, diante do 

acúmulo de informações em ambiente digital e da total flexibilidade encontrada para 

publicar informação na Internet, faz-se necessário questionar: Há qualidade na 
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apresentação e conteúdo das fontes de informações para negócios disponíveis na 

Internet? 

Diante desse contexto, é preciso saber quais fontes disponíveis na web são 

confiáveis. Pois, se a alta direção das organizações utilizarem uma informação não 

confiável, sem valor agregado, desatualizada ou imprecisa como base para suas 

decisões haverá, certamente, prejuízo para a empresa. De acordo com Brandão 

(2004) é preciso direcionar esforços ao correto uso das novas tecnologias de 

informação, principalmente a Internet, pois ela constitui um instrumento importante 

na aquisição de informações para negócios.  

O interesse pela avaliação de fontes de informação para negócios disponíveis 

na Internet surgiu através de leituras, debates e atividades realizadas no decorrer do 

curso de Biblioteconomia, em especial nas disciplinas Bibliografia Geral e Redes e 

Sistemas de Informação, ministradas, respectivamente, pelas professoras Renata 

Passos Filgueira de Carvalho e Andréa Vasconcelos Carvalho.  

Além disso, considera-se importante tratar deste tema por ser pouco 

explorado e precisar ser consolidado, tendo em vista que o conhecimento de sites 

confiáveis para coletar dados sobre mercado em nível local é de fundamental 

importância, para que os empreendimentos do estado do Rio Grande do Norte 

possam visualizar demandas, ameaças e oportunidades comerciais diversas.  

Neste sentido, objetivou-se de modo geral, avaliar websites de instituições 

nacionais, que possuam unidades representativas no estado do Rio Grande do 

Norte, e que atuem como provedoras de informações para negócios. De modo 

específico, objetivou-se: a) analisar conceitualmente o termo informação para 

negócios; b) identificar as fontes de informação para negócios, destacando tipologias 

e funcionalidades; c) caracterizar a Internet como ferramenta organizacional; 

d)analisar critérios para avaliação da qualidade da informação na Internet; e e) 

verificar a existência de informação com valor nas fontes de informações para 

negócios disponibilizadas na Internet.  

Para a escolha das fontes de informação eletrônica, fez-se uma varredura na 

Internet com o intuito de Identificar e posteriormente avaliar, de acordo com critérios 
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pré-estabelecidos, Websites de instituições Nacionais, que possuam unidades 

representativas no estado do Rio Grande do Norte, e que atuem como provedoras 

de informação para negócios. 

Nesta perspectiva, este trabalho, após a introdução, tratará da análise 

conceitual do termo “informação para negócios”, no que se refere às terminologias 

empregadas para designar informações destinadas ao processo decisório das 

empresas, ressaltando as diferenças e semelhanças entre os diversos termos 

utilizados. No capítulo posterior, são abordadas as fontes de informação para 

negócios, incluindo formas de apresentação, tipologias e funcionalidades das 

mesmas e destacando a importância de utilização dessas nas empresas. Em 

seguida, no capítulo quatro, discute-se a influência das novas tecnologias de 

informação nas organizações, ressaltando a importância que a Internet exerce sobre 

as atividades organizacionais. Na seqüência, discute-se a qualidade das 

informações disponíveis na Internet, no que concerne à importância da obtenção de 

informações com valor agregado, considerando este aspecto elemento fundamental 

na busca por diferencial competitivo das organizações. Dando prosseguimento, no 

sexto capítulo, apresentam-se os procedimentos metodológicos utilizados para 

realização da pesquisa. Em seguida, os resultados são analisados com base nos 

critérios de qualidade pré-estabelecidos. No oitavo e último capítulo são 

apresentadas as considerações finais.  
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2 INFORMAÇÃO PARA NEGÓCIOS: UMA ANÁLISE CONCEITUAL 
 

 

Com o fenômeno da globalização da economia, a informação passou a ser 

considerada elemento fundamental em todos os setores da sociedade, concebido 

como insumo básico para o desenvolvimento econômico, no que consiste a procura 

pela melhoria de produtos e processos. As empresas buscam cada vez mais, 

métodos eficazes de geração e controle de informações pertinentes aos negócios, 

visto que exerce papel importante na tomada de decisão, atuando como dissipador 

de incertezas. 

 
Em uma economia globalizada, nenhuma empresa pode sobreviver 
sem considerar o ambiente que atua, seja esse ambiente de âmbito 
apenas doméstico ou também externo. O assédio de concorrentes e 
a exigência crescente de novos produtos com melhor nível de 
qualidade forçam as empresas a analisar sistematicamente a 
dinâmica do mercado. (MONTALLI; CAMPELLO, 1997, p. 321) 

 

Desta forma as empresas precisam estar atentas às mudanças que ocorrem 

no ambiente externo às organizações, com o intuito de inovar produtos e serviços, 

atender às necessidades de seus clientes para conseqüentemente melhorar sua 

capacidade competitiva. Para tanto é preciso utilizar informações apropriadas, que 

correspondam aos propósitos das atividades inerentes aos negócios. Torna-se cada 

vez mais claro o papel que a informação exerce sobre o processo de capacitação 

tecnológica das organizações, observa-se que nesse contexto, surgem diversos 

termos ainda não consolidados, tais como: informação industrial, informação 

tecnológica e informação para negócios. Embora estes termos sejam inter-

relacionados e interdependentes, inexiste equivalência de conceitos. Assim, faz-se 

necessário o entendimento conceitual de terminologias referentes à 

indústria/empresa, adotadas na área de informação. Para Valentim e Montanari 

(2004) as informações que subsidiam as atividades organizacionais são conhecidas 

como “informação industrial”, que se subdivide em informação tecnológica e 

informação para negócios. De acordo com Aguiar (1991) apud Valentim (1997) 

informação industrial seria: 
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[...] aquela que dá subsídios a todos os tipos de atividades produtivas 
desenvolvidas em uma indústria, bem como é insumo básico às 
atividades intelectuais desenvolvidas para a produção e 
conhecimento aplicado em uma indústria (AGUIAR, 1991 apud 
VALENTIM, 1997, p.19-20) 

 

Esse tipo de informação destaca-se por constituir matéria-prima para a 

formação de conhecimento e garantir a sobrevivência de indivíduos e das 

organizações frente à competitividade. Muitos são os termos adotados para designar 

informações destinadas aos negócios. Nos Estados Unidos e Inglaterra é utilizado o 

termo bussines information, entendido como: 

 
 

Informação sobre negócios e indústria – sob dois aspectos 
complementares. Primeiro, informações sobre organizações e 
indivíduos que constituem a vida econômica mundial: firmas, setor 
público, associações, sindicatos, organizações voluntárias, empresas 
de todos os campos de atividade para as quais as pessoas 
trabalham. E, segundo, o quadro econômico no qual eles operam: 
seu mercado e suas funções. (STACEY,1995, p. 9 apud, JANNUZZI, 
2003, p. 51)1

 

Esta conceituação relaciona-se diretamente a questões econômicas, 

abrangendo inclusive, temas atrelados à ciência e tecnologia, concebidas sob a 

mesma ótica de “informação industrial", na qual a informação é tida como insumo 

para o desenvolvimento e competitividade empresarial. De acordo com Cendón 

(2002), no Brasil o termo “Informação para negócios” tem sido utilizado para 

designar o conjunto de informações utilizadas pelos administradores na redução de 

incertezas. Segundo a autora, esse termo se consolida a partir dos anos noventa, 

mais precisamente em 1994, com um estudo desenvolvido por Montalli apresentado 

no Seminário Nacional de Informação para a Indústria e Comércio Exterior. Desde 

então poucos são os trabalhos produzidos acerca da informação como insumo para 

a competitividade entre as organizações, o que caracteriza o desconhecimento, por 

parte das empresas, do valor atribuído a essas informações, principalmente no que 

                                                 
1 Information about business and industry – in two complementary respects. First, information about 
the organizations and individuals which go to make up the economic life of the world: firms, public 
bodies, associations, trade unions, voluntary organizations, enterprises in all fields of activity for which 
they operate: their markets and their functions. (Tradução da Autora). 
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concerne à qualidade, forma de acesso, e necessidade de aplicá-las ao processo 

decisório das empresas (CENDÓN, 2002). 

Jannuzzi (1999) afirma que não há um consenso terminológico no Brasil para 

designar esse tipo de informação, porém destaca a definição proposta por Montalli e 

Campello (1997, p. 321), que utilizam o termo informação para negócios, definido 

como “[...] aquela que subsidia o processo decisório do gerenciamento das 

empresas industriais, de prestação de serviços e comércio nos seguintes aspectos: 

produtos, finanças estatísticas, legislação e mercado”. Esse conceito destaca-se por 

reunir características apontadas na literatura especializada de países em que a 

terminologia é consolidada.   

Montalli e Campello (1997) ainda ressaltam a diferença entre informação para 

negócios e Informação tecnológica, definindo esta última como sendo 

 
[...] aquela que trata da informação necessária utilizada e da 
informação gerada nos procedimentos de aquisição, inovação e 
transferência de tecnologia, nos procedimentos de metrologia, 
certificação da qualidade e normalização e nos processos de 
produção. (MONTALLI;CAMPELLO, 1997, p.322). 

 
 

Segundo Jannuzzi (2002), alguns estudiosos consideram a informação 

tecnológica parte da informação para negócio, visto que uma complementa a outra 

na busca da competitividade de indústrias e empresas. A referida autora, ainda 

ressalta que os elementos apresentados por Montalli  e Campello (1997) em seu 

conceito de informação para negócios, relacionam-se diretamente com o 

componente tecnologia, considerado necessário e constante em diversos momentos 

dos negócios.  

Para Cendón (2002), informação para negócios seria um subconjunto de 

informação tecnológica, esta última por ela definida como “tipo de informação que 

contribui para o desenvolvimento industrial englobando conhecimento técnico, 

econômico, mercadológico, gerencial e social”. Para a autora, o conjunto de 

informações destinadas ao processo decisório das empresas compreende diversos 

tipos de informação, cuja taxonomia de classificação apresenta-se no esquema 
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proposto por Brandão (2004), baseado no modelo de categorização de bases de 

dados eletrônicas para negócios desenvolvido por Cendón (2002). 

 

FIGURA 1 – TAXONOMIA DE INFORMAÇÃO PARA NEGÓCIO 
 

 
Fonte: BRANDÃO, Wladmir C. A Internet como Fonte de Informações para Negócio: um ensaio sobre 

a Realidade da Internet Brasileira. Perspectivas em Ciência da Informação, Belo Horizonte, 
v.9, n.1, p.88-99. jan./jul. 2004. Disponível em: <http://www.netic.com.br/docs/publicacoes/ 
pub0008.pdf> Acesso em: 13 Set. 2005. 

 

Dentro de um contexto geral, observa-se que muitos conceitos têm sido 

propostos no intuito de consolidar a área de informação referente à 

indústria/empresa. Perante isso, é importante ressaltar que diante da globalização 

da economia, as organizações precisam considerar o ambiente em que atuam, bem 

como se desenvolver competência em informação, com o intuito de sobreviver no 

mercado. 

Desta forma, diante da análise dos conceitos propostos por diversos autores, 

neste trabalho se adotará o conceito de informação para negócios apresentado por 

Montalli e Campello (1997), pois a definição compreende características de 
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terminologias adotadas e consolidadas em outros países, enfatizando os elementos 

apontados pela referente autora: produtos, finanças estatísticas, legislação e 

mercado. 

Essas informações apresentam-se em fontes de formatos variados e 

funcionalidades diversas, nas quais as empresas fazem uso, com o intuito de coletar 

dados de seu ambiente interno e externo, para posteriormente aplicá-los ao seu 

processo decisório. Nesse sentido faz-se necessário o entendimento de como 

surgiram, quais as suas funcionalidades, e de que forma podem auxiliar nas 

atividades gerenciais das organizações.  
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3 FONTES DE INFORMAÇÃO PARA NEGÓCIOS 

 

A industrialização estabeleceu a produção em massa de produtos 

manufatureiros e representou uma revolução nos métodos de geração de capital. 

Neste contexto a informação não era concebida como insumo básico para o 

desenvolvimento econômico. As indústrias objetivavam reduzir custos através da 

obtenção máquinas que produzissem em larga escala.  

Com os avanços tecnológicos, a humanidade iniciou um novo tempo, graças 

ao desenvolvimento das telecomunicações associado à informática, surge uma nova 

era, que concebe a informação como elemento principal. Tudo começou com 

invenção da imprensa por Gutenberg, considerado fenômeno precursor do 

crescimento exponencial de publicações e da rapidez em que emergiram os avanços 

da ciência desde então. Esse fenômeno, denominado explosão bibliográfica, afetou 

todas as áreas do saber e, conseqüentemente, as estruturas sociais em que se 

apoiava o homem. O conhecimento passou a ser registrado em novos suportes, as 

fontes de informação assumiram variadas tipologias e funcionalidades, influenciando 

o processo de comunicação, no que se refere à troca de informações e aos canais 

por onde estas são veiculadas, passando a assumir características formais e 

informais. Para compreender tamanha evolução, faz-se necessário destacar os tipos 

de comunicação, classificados em formal e informal, em função dos tipos de canais 

empregados.  

Segundo Targino (1998) a comunicação formal consiste na utilização de 

canais formais de comunicação, tais como: livros, papers, relatórios de pesquisas 

etc, destina-se a públicos restritos e passa por processo elaborado, planejado e 

estruturado da informação, geralmente apresenta-se na forma de documento. Já a 

comunicação informal ocorre através de contatos interpessoais particulares, por 

meio de canais informais - conversas, telefonemas, cartas, fax, visitas in loco, ou 

através da comunicação oral que incorpora também formas públicas como 

conferências, colóquios, seminários, etc. 
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Com o advento das novas tecnologias de informação, especialmente da 

Internet, o estabelecimento de tipos de comunicação tornou-se ainda mais 

complexo. Surge uma nova forma de comunicação denominada comunicação 

eletrônica, que se configura sob a transmissão de informações por meio eletrônico e 

pode apresentar características tanto formais quanto informais (TARGINO, 1998).  

Os canais formais e informais de comunicação incorporam fontes de 

informação primárias, secundárias e terciárias. De acordo com Rosetto (1997) apud 

Targino (1998) as fontes primárias consistem em publicações contendo informações 

originais, tais como: publicações monográficas, publicações seriadas, publicações 

não convencionais e multimeios. Já as fontes secundárias são produzidas a partir da 

literatura primária. Essas não apresentam informações novas, mas sim filtram e 

organizam as informações disponibilizadas nas fontes primárias, é o caso dos 

anuários, dicionários, enciclopédias, manuais etc. As fontes terciárias também não 

contêm informações originais, apenas consistem em publicações destinadas a 

orientar o usuário, remetendo-o para fontes de informação primárias e secundárias. 

Pode-se destacar como exemplo das fontes terciárias os serviços biblioteconômicos, 

tais como, bibliografias, diretórios, guias, índices, catálogos, resumos e outros 

serviços disponibilizados por bibliotecas e centros de informação.  

Campello (2000) afirma que as fontes de informação sejam elas primárias, 

secundárias ou terciárias, provenientes dos canais formais ou informais de 

comunicação, variam de acordo com o tipo de público a que se destina e o objetivo 

de quem a comunica. Pode-se destacar, como exemplo, a comunicação cientifica 

que utiliza diversas alternativas de canais informacionais com o intuito de divulgar 

pesquisas, ora apresentando característica formal, ora informal. 

Na medida em que se tornou fundamental o uso da informação na atividade 

empresarial, as organizações passaram a direcionar esforços na busca por formas 

fáceis e rápidas de adquirir informações, principalmente devido à possibilidade de 

agregar valor às atividades desenvolvidas. No âmbito dos negócios podem ser 

enumerados vários tipos de documentos, nos quais podem ser recuperadas 

importantes informações sobre mercado, empresas ou produtos. 
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Montalli e Campello (1997) em seu estudo sobre fontes de informação sobre 

companhias e produtos industriais propõem a categorização das fontes de 

informação em fontes de informação técnica, fontes de informação para negócios e 

fontes de informação científica, apresentando os tipos de documentos originados por 

cada uma delas: 

Fontes de informação técnica: as normas técnicas, documentos patentes, 

legislação e publicações oficiais referentes à área.  

Fontes de informação para negócios: os relatórios anuais de companhias, 

diferentes tipos de diretórios, relatórios de pesquisas de mercado, 

levantamentos sobre mercado, levantamentos industriais, revistas técnicas, 

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

revistas de negócios, publicações estatísticas, catálogos de manufaturas e 

jornais.  

Fontes de informação científica: as monografias, periódicos de pesquisas, 

artigos de revisões de literatura, abstracts, índices e anais de conferências, 

congressos, eventos científicos, etc. 

A partir da categorização proposta por Montalli e Campello (1997), percebe-se 

que as fontes de informação apresentam-se em diversas formas de publicações, 

podendo assumir características da literatura primária, secundária ou terciária, 

provenientes de canais formais ou informais de comunicação.  

Segundo Aguiar (1991) apud Montalli e Campello (1997), diversas são as 

funcionalidades das informações para negócios, dentre as quais destacam-se: a 

possibilidade da empresa visualizar oportunidades comerciais, acompanhar 

tendências de evolução quantitativa e qualitativa do mercado, perceber conjunturas 

econômicas que afetem sobremaneira o comportamento do mercado financeiro, 

além da possibilidade de analisar preços de insumos e matérias primas.   

Historicamente, o uso de publicações nas empresas voltadas para o mercado, 

iniciou-se no século XIX com os chamados jornais de empresas ou housen organ. 

De acordo com Dias e Campello (2000) a primeira publicação com este caráter 

surgiu em 1887 nos Estados Unidos e tratava-se de um jornal de empresa, 
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denominado NCR Factory News, produzido pela empresa Nacional Cash Register, e 

destinava-se ao público interno da companhia. Nos anos seguintes o jornalismo 

empresarial se expande em vários países, destacam-se as principais causas desse 

fenômeno: o crescimento do setor, a utilização de tecnologias na publicação e a 

mudança na forma em que se apresentava o conteúdo informacional. O jornalismo 

empresarial no Brasil surgiu no início do século XX seguindo os parâmetros 

americanos e europeus de formato. Dias e Campello (2000) afirmam que esse tipo 

de publicação em nosso país surgiu a partir da reação do empresariado ao 

fortalecimento da classe operária, que através do jornalismo operário, manifestava-

se contra o poderio burguês da época. Além disso, com o passar do tempo, a 

informação passou a exercer um papel cada vez mais importante nas empresas, 

subsidiando diversas tarefas. 

Atualmente, as publicações em formato impresso ou eletrônico, destinadas às 

empresas, apresentam-se em guias, diretórios, cadastros ou catálogos de 

fabricantes em forma de folhetos, folders ou brochuras e, recentemente, em sítios na 

Internet. Estas fontes são disponibilizadas por meio da trade literature ou literatura 

comercial, termo este adotado por profissionais da informação nos EUA e Inglaterra, 

para designar material produzido por empresas, com o intuito de divulgar produtos.  

Estas fontes de informação, em sua maioria, objetivam descrever as 

características de produtos de uma determinada empresa ou apresentar informações 

importantes sobre companhias, serviços e mercado, além de manter as 

organizações atualizadas acerca das informações provenientes do sistema 

financeiro e das conjunturas econômicas passíveis de afetar o comportamento das 

empresas.  

Com o passar do tempo, as fontes de informação passaram a assumir formas 

eletrônicas, possibilitando, no caso das organizações, o estreitamento das relações 

entre clientes/empresas. A principal exigência dos usuários com relação à 

informação referente às industrias, companhias e produtos, é que ela esteja 

disponível de forma fácil, rápida e atualizada. Nesse sentido, os produtores deste 

tipo de informação têm procurado colocar no mercado fontes em formatos variados 

em forma de disquete, CD-ROM e repositórios on-line, embora o formato tradicional 

ainda tenha seu lugar (MONTALLI; CAMPELO, 1997).  
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Campello (2000) afirma que a tendência de sofisticar as publicações tem por 

objetivo suprir as necessidades dos usuários quanto à recuperação de informação, 

tornando-as disponíveis de forma fácil, rápida e atualizada. Porém, deve-se 

considerar que tais avanços tecnológicos podem dificultar aos usuários manterem-se 

informados a respeito da existência das melhores fontes, ou até mesmo de utilização 

das fontes eletrônicas de informação, já que estas exigem certo grau de 

conhecimento e equipamentos adequados para uso. É nessa perspectiva que se 

configuram as fontes de informações para negócios disponibilizadas em meio 

eletrônico, através da Internet, utilizadas freqüentemente pelas empresas com o 

intuito de coletar dados do ambiente externo às organizações e aplicar às decisões 

de cunho estratégico das mesmas. Desta forma, pode-se afirmar que o uso da 

Internet pelas empresas é considerado ferramenta essencial para estabelecer 

diferencial competitivo entre as organizações. Tornando evidente o papel que as 

novas tecnologias exercem sobre o gerenciamento destas. 
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4 AS NOVAS TECNOLOGIAS E AS ORGANIZAÇÕES  
 

 

As transformações no âmbito dos negócios ocasionadas pela globalização 

econômica provocaram significativas mudanças nas mais variadas atividades das 

organizações, na medida em que se tornou fundamental considerar o ambiente 

externo, monitorando concorrentes e acompanhando tendências evolutivas do 

mercado. Atualmente, com o advento das novas tecnologias de informação e 

comunicação surge uma nova ordem econômica mundial, que concebe a informação 

como insumo e bem de produção. Os impactos provocados por esse fenômeno 

refletem nos gastos, na produtividade e na competitividade das organizações que 

objetivam promover o desenvolvimento sustentável, utilizando essas novas 

tecnologias como ferramentas auxiliares na promoção de serviços. 

  
Observa-se que a transformação tecnológica nos sistemas de 
informação, consubstanciada na criação de softwares, hardwares, 
Internet, web, redes de computadores e de telecomunicações, 
comércio eletrônico, etc., vêm exercendo um impacto profundo sobre 
a concorrência e sobre a vantagem competitiva das organizações. 
(DIAS; BELLUZZO, 2003, p. 24).  
 

Em busca da competitividade, as organizações são atraídas pelos métodos 

eficazes de geração e controle de informações, que se configuram por meio de 

implantação de serviços de informação eficientes, utilizando as tecnologias como 

ferramenta inerente à atividade organizacional. Neste contexto, a informação passa 

a ser considerada um recurso estratégico.  

Inúmeras são as vantagens do uso das tecnologias de informação nas 

organizações. Entre elas merece destaque a facilidade de acesso a informações 

atualizadas, e a possibilidade de oferecer maior flexibilidade na busca e 

manipulação de dados, tanto para os usuários/clientes externos, quanto para os 

clientes internos (CENDÓN, 2002). 

Para Valle (1996), a introdução de tecnologias nas organizações torna 

possível a velocidade de comunicação intra e interfirmas, possibilitando a expansão 
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dos estoques de conhecimento da empresa, que resultam em economias de gastos 

e aumento da produtividade, além de ampliar a capacidade de monitorar e manter o 

controle permanente do fluxo de informações pertinentes a atividade empresarial. 

Com o intuito de atender a tais demandas frente a um mercado extremamente 

competitivo, as empresas passaram a promover de forma dinâmica seus produtos e 

serviços, utilizando os recursos informacionais eletrônicos, com o objetivo de reduzir 

custos e atender as necessidades de sua clientela. Dentre esses recursos destaca-

se a Internet como ferramenta essencial, sendo o principal foco deste trabalho. 

 

4.1 INTERNET COMO FERRAMENTA ORGANIZACIONAL 

 

A Internet é uma rede global de computadores conectados a redes locais, 

regionais e internacionais. Ela surge durante a Guerra Fria, através do Conselho de 

Segurança Norte-americano, com objetivo de possibilitar, mesmo após um ataque 

nuclear, a comunicação entre computadores de agências militares e de 

universidades. Posteriormente sua utilização é expandida para as demais 

universidades e institutos de pesquisa, servindo de apoio para a pesquisa e a troca 

de informações cientificas e tecnológicas. Tendo em vista o êxito da iniciativa nos 

EUA, outros países foram pouco a pouco se integrando a esta rede. No Brasil, a 

Internet surge primeiramente nas universidades, por meio da Rede Nacional de 

Pesquisa (RNP), e apenas na década de 90 é liberada para fins comerciais.  

Com a liberação para uso comercial da Internet no final da década de 80, nos 

EUA, o número de usuários e computadores conectados a rede aumentou 

vertiginosamente, este elemento atrelado à facilidade de uso e interconectividade, 

fazem dela um importante canal de divulgação (CAMPELLO, 2000, p. 278). 

Atualmente, ela é considerada uma fonte de informação fundamental, por apresentar 

características como interatividade, dinamismo, rapidez no acesso e confiabilidade 

no que concerne a sua estrutura. Desta forma, apresenta total influência sobre os 

vários setores da sociedade, nos aspectos econômicos, sociais, políticos e culturais. 

Nesta perspectiva, as empresas também são afetadas pelas mudanças advindas da 

Internet. 
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A maioria das empresas enfrenta a tarefa de atingir os clientes detentores 
do poder decisório e demonstrar o valor dos seus produtos ou serviços. A 
Internet pode ajudar a alcançar esse objetivo. Praticamente todas as 
organizações têm a missão de conduzir seus negócios com a maior 
eficiência de custos possível. Usar a Internet pode reduzir 
substancialmente parte dos custos da atividade empresarial. (MALOFF, 
1997, p 1)2. 
 

Pode-se afirmar que a Internet configura-se como ferramenta imprescindível 

nas diversas atividades organizacionais, pois possibilita o acesso a informações 

atualizadas destinadas ao processo decisório, viabiliza transações com clientes de 

forma eficaz e atua como ambiente de divulgação de produtos e serviços, reduzindo 

custos e, conseqüentemente, constituindo diferencial competitivo. As diversas 

organizações buscam constantemente formas de reduzir gastos, sem que os clientes 

sejam prejudicados. É importante buscar o equilíbrio na relação custo/benefício, ou 

seja, promover serviços com qualidade, que atendam às demandas da clientela, 

porém que envolvam menores custos. A internet atua como ferramenta que viabiliza 

esse processo. 

Baseado na concepção de Martins (2002) acerca do uso da Internet pelas 

empresas, e com o intuito de sistematizar o referente estudo, é conveniente destacar 

as vantagens do uso da Internet nos negócios sob dois aspectos: do Cliente e das 

Atividades Gerenciais:

Cliente - atua no estreitamento das relações entre clientes e empresa, 

possibilitando melhores condições de acesso a serviços, ora intermediados 

tradicionalmente. Os recursos informacionais disponibilizados pela Internet 

viabilizam a desintermediação com o intuito de atender às expectativas dos clientes 

de forma personalizada. Esse aspecto relaciona-se diretamente ao comércio 

eletrônico. 

Atividades Gerenciais – consiste na possibilidade da empresa em monitorar 

seu ambiente externo, visualizar oportunidades e ameaças, perceber conjunturas 

econômicas que afetem o comportamento do mercado, visualizar preços de 

insumos, de matérias primas e produtos concorrentes, fornecedores alternativos e 

empresas em expansão. Caracteriza-se principalmente pela coleta de informações 

                                                 
2 Artigo em formato eletrônico, paginação atribuída pelo pesquisador. 
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relevantes ao processo decisório das organizações, subsidiando as atividades 

gerenciais da empresa. Esta vantagem compreende também os esforços da mesma 

em atender a demandas de sua clientela, visto que a Internet é utilizada para coleta 

de dados sobre necessidades e padrões de comportamento destes. Destacando-se 

como elemento fundamental na tomada de decisão sobre qual produto fornecer, com 

qual qualidade, destinado a que tipo de cliente, etc. 

Percebe-se, então, que essas vantagens apresentam relações de 

interdependência, pois na atividade organizacional, aspectos de um determinado 

processo estão diretamente ligados a outros. Tais esforços se unem a um propósito 

comum, que se traduz na necessidade de promover diferencial competitivo. 

Atualmente, essas vantagens configuram-se através da utilização de canais 

eletrônicos de comunicação, promovendo a acessibilidade e troca de informações 

destinadas aos negócios, em especial no que se refere ao comércio eletrônico, 

relativo ao relacionamento cliente/empresa. Albertim apud Martins (2002), afirma que 

a Internet e seus serviços criam este novo espaço de troca de dados, atuando como 

fornecedor de canais dinâmicos, por ele sistematizado a partir do modelo ICDT 

(Information, Communication, Distribution and Transaction)  

 

• Information: Consiste em um espaço de informação virtual, em que só a 

empresa fornece informação sobre si e seus produtos; 

• Communication: Refere-se ao espaço de comunicação virtual, onde se 

estabelecem relacionamentos, ou seja, troca de informações, incluindo 

idéias e opiniões;  

• Distribution: Consiste em espaço de distribuição virtual, referente à 

entrega de produtos e serviços; 

• Transaction: Consiste em um espaço de transação virtual, referente à 

negociação de pedidos acordos e pagamentos. 

 

O que viabiliza o uso desses canais virtuais nas empresas são os recursos 

informacionais eletrônicos disponibilizados pela Internet. Campello (2000), apresenta 

os recursos de informação existentes na rede, armazenados em computadores 
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chamados servidores, ou seja, que podem “servir” informações para outros 

computadores conectados, compondo uma grande rede de compartilhamento de 

dados. Dentre os recursos apresentados pela referida autora, destacam-se: O 

Correio eletrônico (e-mail), o Sistema de grupos de discussão (Usenet), o acesso a 

computadores remotos (Telnet), a transferência de informação remota (FTP), 

navegação por menus (Gopher), acesso a documentos textuais (WAIS), e a 

navegação por Hipertexto (Word Wide Web). 

Tarapanoff et al. (2000) apud Dias e Belluzzo (2003) afirmam que os serviços 

de informação se apóiam nas inovações tecnológicas, com o intuito de facilitar o 

acesso à informação e a customização de serviços, tendo em vista atender de modo 

mais satisfatório às demandas de sua clientela.  

O compartilhamento de dados através da Internet permite que informações 

sejam transmitidas de um lugar para outro, rompendo barreiras de tempo e espaço. 

Da mesma forma que ultrapassa as fronteiras geográficas, as fronteiras entre as 

organizações se “diluem” e a informação passa a ter valor inestimável. Porém, é 

necessário que estas se apresentem de forma sistematizada e organizada para 

disponibilidade e uso (DIAS; BELLUZO, 2003, p. 23).   

Desta forma, é imprescindível considerar a qualidade das informações 

disponibilizadas através da Internet, considerando a importância que ela exerce no 

processo de tomada de decisão dos administradores, pois a alta direção das 

organizações precisa utilizar informações confiáveis como base para suas decisões, 

caso isso não ocorra, haverá certamente prejuízo para as mesmas. 

Considerando a importância que o uso da Internet exerce como ferramenta 

para o processo de tomada de decisão organizacional, será abordada 

primordialmente a avaliação de fontes de informação eletrônica para negócios, no 

que se refere à interface e qualidade das informações apresentadas, destinadas às 

atividades gerenciais das organizações. 
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5 QUALIDADE DA INFORMAÇÃO NA INTERNET 

 
 

A partir da contextualização nos capítulos anteriores, observou-se que a 

Internet representa um novo ambiente para a veiculação e o acesso a informações, 

onde as barreiras de espaço e tempo, outrora existentes, são rompidas, 

possibilitando o crescimento exponencial de informações e a rapidez em que estas 

circulam em rede. Este novo ambiente criado a partir da convergência entre as 

telecomunicações e a informática, desestabiliza as concepções tradicionais acerca 

da informação, sua disponibilidade e suas possibilidades de transferência 

(KIALGAST; HUBBARD, 2003).  

Vivemos então em uma sociedade movida pelo poder da informação, que se 

configura em um ambiente digital, sendo possível recuperar informações 

eletronicamente, de qualquer parte do mundo e a qualquer momento.  

A informação cientifica e tecnológica disseminava-se, até pouco 
tempo, apenas em formatos impressos. Atualmente, a grande 
maioria das fontes está disponível em meios eletrônicos como a 
Internet, porém o ambiente eletrônico não possui recursos que 
facilitem, de maneira eficiente e eficaz o acesso à informação. 
(SILVA; TOMAÉL, 2004, p. 5) 

 

Sendo assim, pode-se comprovar a validade das informações disponibilizadas 

por meio de redes, em especial, da Internet? Apesar desta possuir inúmeros 

recursos que servem de suporte a acessibilidade e troca de dados de maneira 

rápida, as peculiaridades das informações eletrônicas podem originar barreiras e 

desafios, principalmente no que concerne à confiabilidade e a fidedignidade das 

informações apresentadas.  

Segundo Campello (2000), a abertura e flexibilidade destes recursos refletem 

na facilidade de manipular informações, visto que documentos podem ser retirados 

ou modificados a qualquer momento. Não havendo controle destas, as informações 

são consideradas efêmeras e voláteis, o que representa um problema para os 

usuários, no que concerne à falta de confiabilidade. As páginas disponíveis na 
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Internet, em sua maioria, não apresentam estruturas definidas, no que se refere à 

interface, dificultando a busca dos usuários pela informação desejada 

 
[...] alguém que passe certo tempo surfando na web acaba por 
encontrar “o bom, o mau e o feio”, isto porque, devido à abertura do 
sistema, qualquer pessoa pode colocar qualquer tipo de informações 
na Internet. Não existem avaliações prévias do que é disponibilizado. 
O acúmulo de informações sem relevância aponta para a 
necessidade de filtros que permitam a recuperação de informações 
de qualidade e com maior revocação. (TOMAÉL et al., 2001, p. 3)3

 

Em tempos de sobrecarga de informações no ambiente digital, alguém que 

passe certo tempo procurando informações na Internet, percebe a inconstância da 

qualidade destas. Se analisarmos a sociedade atual, nos deparamos com um 

paradoxo, onde coexistem simultaneamente superinformação e subinformação. O 

grande fator na busca da superação desse paradoxo é o estabelecimento de um 

equilíbrio entre obtenção dos conteúdos informativos, os processos de agregação de 

valor à informação e a sua entrega ao mercado. (DONATO, 1995, p 8). A informação 

é um recurso capaz de nos auxiliar na tomada de decisão, na resolução de 

problemas e na inovação. Assim, agregar valor a ela possibilita a potencialização de 

todos esses processos. 

Robert S. Taylor, em seu livro chamado Value-added processes in 

informations sistems, descreve um modelo que consiste em quatro etapas do 

processo de agregar valor à informação, a saber, organização, análise, síntese e 

julgamento. Taylor apresenta as funções desses quatro elementos, ressaltando que 

estes podem ser aplicados a diversas situações. (KIALGAST; HUBBARD, 1997). 

Primeiramente dar-se o processo de organização, que consiste na 

apresentação de informações organizadas sistematicamente, com o intuito de 

poupar o tempo do usuário quanto à procura pela informação desejada. Tomamos 

como exemplo, as atividades de classificação e a catalogação de documentos em 

bibliotecas, cujo objetivo maior é de proporcionar o acesso à informação contida nos 

documentos. 
                                                 
3 Artigo em formato eletrônico, paginação atribuída pelo pesquisador. 
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O processo de Análise da informação subdivide-se em dois aspectos, a 

análise voltada para os dados e a análise voltada para o problema. Quanto à análise 

voltada para os dados ressalta-se a legitimidade, qualidade e precisão dos 

conteúdos informacionais. A análise voltada para o problema, objetiva ajudar o 

usuário quanto à resolução de um problema, esclarecer dúvidas ou tomar uma 

decisão. Esse processo permite a comparação de informações, com o intuito de 

selecionar a que melhor corresponde às necessidades informacionais dos usuários. 

Em seguida, temos o processo de Síntese da informação, que corresponde 

aos esforços destinados à reunião de informações de forma significativa e 

ponderada, a título de exemplo temos os serviços de classificação e resumos, 

realizados em bibliotecas com o intuito de fornecer informações precisas, que 

atendam a necessidades especificas dos usuários. Por último, temos o processo de 

Julgamento, cuja responsabilidade é dos chamados “profissionais da informação”, 

que tem como função filtrar, sintetizar e padronizar informações para posterior uso. 

Esses profissionais são considerados mediadores, e utilizam esses processos com 

vista a fornecer o conhecimento aos usuários. 

Ao analisar os processos citados acima sob a ótica da qualidade de 

informação no ambiente digital, percebe-se que a disponibilização de informação 

com qualidade está diretamente ligada ao processo de agregar valor a ela, visto que 

tais aspectos objetivam ampliar a importância que a mesma poderá ter para 

diferentes usuários. 

Percebemos que apesar da existência de sites de busca que auxiliem o 

usuário na realização de suas pesquisas, a recuperação de informação ainda é 

considerada morosa, e com baixa precisão havendo a necessidade de estabelecer 

critérios que avaliem os conteúdos informativos disponibilizados na Internet. 

Para que as fontes eletrônicas de informação tenham credibilidade, faz-se 

necessário criar formas de determinar a precisão e a confiabilidade destas, 

objetivando comprovar a validade das informações disponibilizadas, desta forma, é 

importante considerar critérios de qualidade para a seleção de sites confiáveis. 

Segundo Tomaél et al. (2001), as fontes de informação disponíveis na Internet 
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devem ser selecionadas por critérios de avaliação que analisem tanto o conteúdo, 

quanto a apresentação. 

 

5.1 CRITÉRIOS DE QUALIDADE PARA AVALIAR FONTES DE INFORMAÇÃO NA 

INTERNET 

 

Com o propósito de desenvolver critérios de qualidade para avaliar fontes na 

rede Internet, Tomael et al. (2001), realizaram estudos teóricos e empíricos em sites, 

objetivando delinear parâmetros de qualidade de fontes eletrônicas. Após submissão 

de testes em projeto piloto, tais critérios culminaram em dez itens de avaliação, que 

correspondem a dois aspectos chave de qualidade de informações na Internet, a 

qualidade dos conteúdos e a qualidade na apresentação das fontes.  

No que concerne o conteúdo, a referida autora destaca os seguintes critérios 

de avaliação: 

Informação de identificação – consiste na análise dos dados sobre 

responsabilidade da fonte, referente à pessoa física ou jurídica. É imprescindível que 

esta apresente seus objetivos, no intuito de informar a que público se destina, isso 

inclui missão e subordinação da instituição que disponibiliza a fonte; 

Consistência das informações – corresponde a aspectos de detalhamento, 

completeza e cobertura das informações fornecidas, incluindo compatibilidade com 

os propósitos da fonte. É necessário que esta apresente informações de toda a área 

de cobertura, de forma a atender aos propósitos do usuário final, permitindo assim a 

comprovação da validade do conteúdo exposto. Além desses aspectos, ressalta-se a 

coerência na apresentação das informações, com o intuito de verificar se o conteúdo 

oferecido é embasado, filtrado ou com valor agregado; 

Confiabilidade das informações – investigar a autoridade ou 

responsabilidade da fonte, com o intuito de verificar se a organização ou o autor que 

disponibiliza o site é reconhecida em sua área de atuação. Ressalta-se a 
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importância de identificar dados sobre formação/especialização da autoria. Além 

desses aspectos, considera-se a observação de atualização das informações a partir 

da verificação de datas, e informações acerca da derivação da fonte, no que 

consiste a origem do formato. 

Adequação da fonte – consiste na verificação do tipo de linguagem utilizada 

e coerência com os objetivos propostos. 

Quanto à qualidade na apresentação das fontes, destacam-se aspectos 

relacionados à interface, incluindo recurso de navegação e auxílio à pesquisa: 

Links – verificação dos Links internos e externos, observando se são 

apropriados, de maneira que apresentem clareza para onde conduz, apontando para 

páginas ativas. No caso de links externos, conduzir para páginas que apresentem 

informações complementares acerca da área de cobertura da fonte; 

Facilidade de uso – verificar a facilidade de navegação no documento, 

incluindo movimentação página a página, item a item sem prejudicar o entendimento 

do usuário. E a quantidade apropriada de clics para acessar a fonte ou informação 

desejada (recomendado três ou menos clics). Os autores abordam ainda, a 

importância de verificar a existência de recursos auxiliares à pesquisa, com o 

objetivo de facilitar a busca do usuário pela informação; 

Lay-out da fonte – consiste em analisar a qualidade das mídias utilizadas na 

apresentação visual do site, incluindo recursos de navegação, padrão de cores e 

design que facilite a compreensão do usuário. Ressalta-se ainda a importância da 

utilização de mídias que, não apenas ilustrem, mas também complementem o 

conteúdo exposto; 

Restrições percebidas – verificar situações que ocorrem durante a 

navegação que podem restringir o uso da fonte de informação, isso inclui altos 

custos na acessibilidade, mensagens de erro ou direitos autorais impedindo o cesso 

à informação completa; 
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Suporte ao Usuário – consiste na apresentação de elementos que auxiliem 

os usuários quanto à pesquisa ou navegação, além de fornecer endereço para 

contato com a fonte. 

Outras observações percebidas – observações importantes não 

contempladas em outros critérios, tais como recursos que auxiliem os portadores de 

necessidades especiais no uso da fonte e a opção de consulta em outros idiomas, 

entre outras. 

Para comprovação da validade de conteúdo e apresentação das fontes 

eletrônicas de informação, faz-se necessário ter como base os critérios acima 

estabelecidos, pois são considerados critérios consolidados na área de avaliação de 

fontes eletrônicas.  
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6 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  
 

Com o objetivo de avaliar a qualidade das fontes de informação para 

negócios, disponibilizadas em meio eletrônico, realizou-se uma varredura na Internet 

com o intuito de Identificar websites de instituições Nacionais, que possuam 

unidades representativas no estado do Rio Grande do Norte, e que atuem como 

provedoras de informação para negócios. 

A partir desta varredura na web, identificou-se três sites de instituições que 

seguiram os parâmetros de seleção acima citados, a saber:  

 

• PORTAL FIERN <http://www.fiern.org.br/portal.asp>; 

• CTGÁS <http://www.ctgas.com.br/ >; 

• SEBRAE-RN <http://www.rn.sebrae.com.br/>.  

 

A coleta de dados realizou-se no mês de outubro de 2005, utilizando 

formulário de avaliação de fontes de informação para negócios na Internet, 

elaborado a partir dos critérios de qualidade para fontes de informação na Internet 

apresentados por Tomaél et al. (2001).  

A fim de verificar a validade do formulário utilizado, realizou-se um pré-teste 

no site do Portal da Indústria <http://www.portaldaindustria.com.br/>. A partir desta 

avaliação inicial, constatou-se a necessidade de adaptar o formulário com o intuito 

de atender aos objetivos deste trabalho.  

Além deste aspecto, observou-se a necessidade de condensar os critérios 

propostos por Tomaél et al. (2001), visto que muitos dos critérios apontados 

separadamente, podem ser analisados em conjunto, havendo a possibilidade de 

agrupar elementos a uma classe maior de critérios, temos como exemplo os 

aspectos relacionados aos links, tanto externos quanto internos, esses apresentam 
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características semelhantes, podendo ser compreendidos e avaliados como recursos 

de navegação. Com esse propósito foram estabelecidos os seguintes itens: 

 

• Informação de Identificação – dados sobre organização que disponibiliza 

a fonte. Verificar se a URL define objetivamente a autoria, e endereço 

para contato com o produtor; 

• Cobertura da fonte – verificar se o site disponibiliza informações de toda 

área que se propõem, nos segmentos de mercado, produtos, finanças, 

estatísticas e legislação. Tendo em vista comprovar se as fontes 

apresentam realmente caráter de provedoras de informações para 

negócios. 

• Consistência das informações – verificar se a fonte disponibiliza 

informações filtradas, com valor agregado; 

• Confiabilidade das informações – análise dos dados de autoria e 

atualização das informações apresentadas; 

• Recursos de navegação – qualidade dos links internos e externos, bem 

como o número de clics para se chegar à informação desejada; 

• Recursos auxiliares à pesquisa – verificar a existência de mecanismos 

de busca, isso inclui, Tesauros, listas, guias, buscadores, informações 

sobre instruções de uso, mapa do site ou documentos para download.  ; 

• Lay-out da fonte – analisar as mídias utilizadas (Som e imagens fixas ou 

em movimento), no que consiste a coerência na utilização de padrões, 

estética da página, tamanho da letra e cor; 

• Suporte ao usuário – verificar se os sites disponibilizam formas de 

contato com o produtor da fonte, informações de ajuda, auxílio a 

portadores de necessidades especiais e opção de consulta em outras 

línguas; 

• Restrições percebidas – observações percebidas durante a navegação, 

incluindo páginas fora do ar e direitos autorais impedindo o acesso à 

informação. 
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No que se refere ao critério consistência das informações, Tomaél et al. 

(2001) destaca a importância da disponibilização de informações filtradas e 

embasadas, ou seja, com valor agregado. Partindo deste pressuposto e objetivando 

verificar se as informações para negócios, disponibilizadas por meio da Internet, 

possuem valor agregado, fez-se necessário acrescentar aos critérios de avaliação 

de fontes de informação eletrônica propostos por Tomaél et al. (2001), os elementos 

relacionados ao processo de agregação de valor à informação de forma a possibilitar 

a análise de sites sob essa ótica. Assim, foram acrescidos os aspectos 

Organização, Análise, Síntese e Julgamento, mencionados por Taylor (1995) 

apud Kialgast (1997), ao critério consistência das informações. 

Com o intuito de verificar a consistência do formulário de avaliação com as 

adaptações mencionadas acima, fez-se novamente um pré-teste no mesmo site 

(Portal da Indústria - <http://www.portaldaindustria.com.br/>). Nesta oportunidade, 

observou-se adequação do referido formulário aos objetivos propostos neste 

trabalho. 

Posteriormente, realizou-se analise qualitativa descritiva dos dados coletados. 

Para Santos (2001, p. 26) pesquisa descritiva é “[...] um levantamento das 

características conhecidas, componentes do fato/fenômeno/problema. É 

normalmente feita na forma de levantamento ou observações sistemáticas do 

fato/fenômeno/problema escolhido”. A pesquisa caracteriza-se qualitativa descritiva, 

pois além do levantamento das características do fenômeno escolhido, para que os 

dados coletados façam sentido, é necessário um tratamento lógico secundário feito 

pelo próprio pesquisador. 
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7 AVALIAÇÃO DE FONTES DE INFORMAÇÃO PARA NEGÓCIOS NA INTERNET 

 

Observou-se que o aperfeiçoamento do processo produtivo, de bens e 

serviços nas organizações baseiam-se nas novas tecnologias de informação, e estas 

devem dispor de recursos com qualidade, tendo em vista o gerenciamento de fatores 

básicos, tais como: produtividade, capital, recursos naturais e de trabalho. A Internet 

atua neste processo como responsável pela mediação destes fatores nas 

organizações. No âmbito dos negócios, obter informações não confiáveis torna-se 

uma atividade de grande risco, visto que as empresas objetivam aplicar tais 

informações às decisões de cunho estratégico, utilizando muitas vezes a Internet 

como fonte principal. Portanto uma informação sem credibilidade destinada aos 

processos de produção acarretará em maiores gastos para a organização 

A fim de avaliar a qualidade dos conteúdos e apresentação das fontes 

eletrônicas de informação, foram selecionados a partir dos critérios mencionados 

anteriormente três websites.  

 

 

7.1 PORTAL FIERN 

 

 

Para analisar adequadamente os sites selecionados, considera-se importante 

iniciar pela análise da missão das instituições. Quanto à Federação das Indústrias do 

Estado do Rio Grande do Norte, identificou-se que foi constituída para fins de 

coordenação, proteção e representação legal das categorias econômicas da 

Indústria em sua área, tendo a finalidade de promover a defesa de seus legítimos 

interesses. Além disso, a instituição tem como finalidade promover o 

desenvolvimento sustentável de empreendimentos. 
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O Sistema FIERN se preocupa com o desenvolvimento sustentável 
da industria do Rio Grande do Norte. Com esse objetivo, promove 
encontros e gera informações sobre oportunidades de negócios em 
vários setores, simplificando a vida do empresário potiguar. 
(PORTAL FIERN4, 2005)  

 

Com relação à análise do website da FIERN a partir do critério de qualidade 

Informação de identificação, observa-se que o título da fonte, representado pela 

sigla FIERN, e a URL <http://www.fiern.org.br>, corresponde ao referido título, 

permitindo o entendimento do usuário, pois define clara e objetivamente a autoria. 

Percebeu-se que o site disponibiliza e-mail para contato, cuja opção localiza-se 

visível no menu operacional da homepage, possibilitando ao usuário no caso de 

dúvidas, manter contato com a fonte para resolução de problemas. Identificou-se 

ainda que o referido site apresenta os objetivos e público a que se destina. 

Em relação ao critério de cobertura da fonte, a mesma destaca-se por 

fornecer informações que correspondem aos propósitos da instituição, 

disponibilizando informações de nível local, nacional e mundial, sobre mercado, 

produtos, finanças e legislações destinadas ao setor industrial do estado do Rio 

Grande do Norte. Tais informações são promovidas por meio da disponibilização do 

serviço de clipping, estudos de usuário, informações acerca dos programas 

promovidos pela Federação, dados sobre indicadores econômicos-financeiros e etc. 

Referente ao critério consistência das informações, observou-se que a 

fonte disponibiliza informações organizadas sistematicamente de toda a área que se 

propõe. Nesse sentido, utiliza-se, inclusive, de links que direcionam o usuário a 

outras informações de conteúdo similar. Quanto à análise sob a ótica da síntese de 

informação, destaca-se o serviço de clipping disponibilizado na página inicial (ver 

figura 2), oferecendo informações atualizadas que correspondem à área de 

cobertura da fonte. Através de apenas um clic o usuário cadastra seu e-mail a fim de 

receber resumos informativos sobre mercado, finanças, produtos e legislações 

destinados ao setor industrial do RN. 

 

 

                                                 
4 PORTAL FIERN: <http://www.fiern.org.br/missao.asp> 
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FIGURA 2 - PORTAL FIERN - SERVIÇO DE CLIPPING 

 

              Fonte: PORTAL FIERN – Federação das Industrias do Estado do Rio Grande do Norte. Disponível em: 
<www.fiern.org.br/portal.asp>. Acesso em: 24 out 2005. 

 

Constatou-se que a fonte apresenta corpo editorial, considerado aspecto 

importante, pois se refere ao pessoal responsável pela revisão das informações a 

serem publicadas, de forma a comprovar a validade e consistência destas.  

Quanto ao critério confiabilidade das informações que objetivou verificar 

dados de autoria e atualização das informações disponibilizadas no site, verificou-se 

que o portal é um veiculo de informação, desenvolvido pela Unidade Integrada de 

Tecnologias da Informação - UNITEC, cujo conteúdo jornalístico é de 

responsabilidade do departamento de comunicação do Sistema FIERN – DECOM. A 

fonte apresenta dados de formação e contatos de cada especialista responsável 

pela construção da página, incluído editor, coordenador de comunicação, e equipe 

de desenvolvimento de Webdesign. Porém percebeu-se que nem todas as 

informações apresentaram dados de responsabilidade e menção de datas de 

publicação conjuntamente. Destacam-se apenas as informações provenientes do 
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serviço de clliping onde se verificou a presença de dados sobre origem e data das 

notícias publicadas simultaneamente, nas outras seções observou-se alternância, 

algumas apresentam menção de autoria, outras só menção de datas, e algumas 

apresentaram dados para contato com o produtor da fonte (pessoa física ou 

jurídica). A inexistência de padronização no que concerne ao esclarecimento relativo 

à autoria e à atualização é considerada preocupante, pois a oferta desses dados 

permite atribuir credibilidade às informações apresentadas. 

Referente ao critério Recursos de navegação, foram identificados links do 

tipo ilustrações de imagens fixas, sendo que alguns deles não utilizam termos claros 

para definir objetivamente para onde conduzem. Além disso, deve-se ressaltar a 

importância de revisão dos links externos, pois alguns remeteram para páginas 

inativas. Quanto aos clics, utilizou-se de três clics para se chegar à informação 

desejada. Porém, verificou-se a utilização de quatro clics para se chegar à seção em 

que se efetua cadastro nos cursos fornecidos pela instituição. Este aspecto deve ser 

revisto, pois, como afirma Tomaél et al. (2001), a utilização de mais de três clics 

pode confundir o usuário no momento de navegar no documento. 

Quanto ao critério Recursos auxiliares à pesquisa, foi identificada a 

presença de buscadores para arquivos das notícias, porém constatou-se ausência 

do suporte de ajuda ao usuário e recursos de busca avançada, o que torna limitada 

as opções de busca. Verificou-se que o usuário pode fazer download de documentos 

em formato PDF e HTML, esses se destacam por serem os tipos de formato de 

arquivo mais comuns disponibilizadas em rede.  

No que se refere ao layout da fonte, o site utiliza mídias para ilustrar os 

conteúdos informativos, utilizando esses como links que conduzem de forma 

apropriada à informação desejada pelo usuário, através de imagens fixas e em 

movimento. Quanto à estética, conforme figura 3, verificou-se que o portal não utiliza 

padrões de cores, pois se percebeu alternância destas na medida em que navega-

se pelo site. Esse aspecto merece atenção a fim de permitir que o usuário não se 

perca.  
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FIGURA 3 - PORTAL FIERN - ALTERNÂNCIA DE CORES 
 

Fonte: PORTAL FIERN – Federação das Industrias do Estado do Rio Grande do Norte.   Disponível em: 
<www.fiern.org.br/portal.asp>. Acesso em: 24 out 2005. 

 

Referente a facilidade de uso, percebeu-se a ausência de mapa do site e 

estrutura inadequada dos menus, pois foram observadas mudanças em sua 

apresentação na medida em que navegava-se pelo documento, além disso, as 

informações não ocupam a tela inteira, apresentando uma espécie de borda com 

cores alternadas, limitando a área de visualização do site pelos usuários. O Portal 

deve apresentar-se de forma mais clara, as informações precisam seguir um arranjo 

que facilite a compreensão do usuário quanto à estrutura do mesmo. 

Quanto ao suporte ao usuário, verificou-se que o site disponibiliza endereço 

para contato, apesar de alguns trabalhos de autoria de pessoa física não 

apresentarem dados para contado com o produtor. Não apresenta informação de 

ajuda, opção de consulta em outras línguas e auxílio a portadores de necessidades 

especiais. Observou-se restrição de acesso no link para efetuar cadastros 
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industriais, caracterizando-se como uma área restrita, pois para se ter acesso é 

preciso nome e senha do usuário. 

De modo geral, constatou-se que o Portal FIERN respondeu de forma positiva 

à maioria dos critérios estabelecidos, principalmente no que concerne ao conteúdo, 

pois a fonte apresenta caráter disseminador de informações para negócios, nos 

segmentos de informação mercadológica, financeiras e jurídicas, outro aspecto 

considerado importante foi referente à confiabilidade das informações apresentadas, 

visto que a fonte respondeu de forma convincente aos critérios de atualização e 

autoria. Porém, quanto à apresentação da fonte, observou-se que o layout e os 

recursos de navegação, tais como estrutura dos menus, cores e mídias utilizadas, 

devem seguir padrões. Segundo Tomaél et al. (2001) esse aspecto facilita a 

compreensão do usuário quanto à estrutura do site, permitindo que o mesmo 

navegue pelo documento sem que se confunda ou se perca. Outro aspecto negativo 

é quanto à ausência de opção de consulta em outras línguas e suporte aos usuários 

portadores de necessidades especiais. 

 

   

  7.2 CENTRO DE TECNOLOGIA DO GÁS – CTGÁS 

 

O Centro de Tecnologia do Gás é um consórcio, resultado de uma aliança 

entre SENAI e Petrobrás que tem como missão cumprir um papel decisivo no 

desenvolvimento sustentado da indústria nacional, incentivando a competitividade 

empresarial e disseminando o uso de gás natural nos diversos segmentos de 

mercado. (CENTRO TECNOLOGIA DO GÀS5, 2005). O website da instituição tem 

como finalidade fornecer informações acerca do gás natural, possuindo caráter 

disseminador de informações para negócios. 

Quanto às Informações de Identificação apresentadas no site, verificou-se 

que o título da fonte define de forma clara a autoria, cuja URL <www.ctgas.com.br 

corresponde ao título, expressando objetivamente para onde remete. Constatou-se 

                                                 
5 CTGÁS: <http://www.ctgas.com.br> 
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que a mesma disponibiliza formas de contato com o produtor através do e-mail: 

ctgas@ctgas.com.br. 

A fonte disponibiliza informações de toda a área a que se propõe, 

respondendo de forma positiva ao critério cobertura da fonte. O CTGÁS 

disponibiliza informações sobre legislação do setor de petróleo e combustíveis, 

incluindo leis, decretos, portarias e resoluções que correspondem à regulamentação 

para uso do gás natural (GN) no Brasil; informações mercadológicas, sobre oferta e 

demanda por profissionais, distribuidoras de gás natural no Brasil, oficinas 

convertedoras, postos de gás natural veicular (GNV), organismos de inspeção e 

credenciais; e informações estatísticas do gás natural, relativas a preços, produção e 

venda do GN no Brasil.  

Referente ao Critério consistência das informações, verificou-se que a fonte 

disponibiliza informações organizadas sistematicamente, por meio de um arranjo de 

menus apresentado na figura quatro, o menu principal e o menu operacional. O 

menu principal corresponde às categorias gerais das informações apresentadas. O 

menu operacional corresponde aos assuntos específicos de cada categoria, 

facilitando assim o entendimento do usuário quanto à estrutura do site, e 

conseqüentemente auxiliando-o na busca. 
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FIGURA 4 - CTGÁS - ARRANJO DE MENUS 

 

Fonte: CENTRO DE TECNOLOGIA DO GÁS – CTGÁS. Disponível em: <www.ctgas.com.br>. Acesso 
em: 24 out 2005. 

 

A fonte apresenta informações de toda a área que se propõe, reunindo 

informações de forma ponderada, por meio da apresentação de resumos simples 

dos documentos disponibilizados no acervo on-line da instituição (ver figura 5), isso 

permite que o usuário verifique a relevância do documento antes de se obter acesso 

completo às informações. Tomaél et al. (2001) considera importante esse aspecto, 

pois permite que o usuário poupe seu tempo no memento da busca. Observou-se 

ainda que o site não disponibiliza informação sobre a equipe responsável pela 

construção da página. 
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FIGURA 5 – CTGÁS - RESUMOS INFORMATIVOS 

 

Fonte: CENTRO DE TECNOLOGIA DO GÁS – CTGÁS. Disponível em: <www.ctgas.com.br>. 
Acesso em: 24 out 2005. 

 

Quanto à confiabilidade das informações apresentadas, constatou-se que a 

fonte apresenta dados de autoria, tanto física quanto jurídica, incluindo datas e 

origem das informações publicadas, sento que algumas delas não fornecem 

possibilidades de contato com o produtor. 

Todos os links internos e externos conduziram a informações apropriadas, 

relacionadas aos propósitos da fonte. Porém, observou-se que alguns deles 

remeteram a páginas inativas. Além dos links convencionais, o site apresenta links 

do tipo imagens fixas e em movimento que apontam para informações 

complementares em outras fontes de conteúdo similar. Constatou-se ainda a 

presença de links do tipo “Voltar ao topo”, que permitem ao usuário percorrer item a 

item de uma mesma página, sem que o mesmo se perca. Quanto à facilidade de 
uso, o site atendeu a exigência relativa à quantidade média de clics para se chegar 

à informação desejada. Identificou-se a presença de mapa do site, elemento este 
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considerado importante, pois facilita o entendimento da estrutura do site como um 

todo. 

Observou-se, conforme a figura abaixo, a presença de buscadores que 

utilizam operadores boleanos e opções de filtro, considerados recursos importantes 

que auxiliam de forma apropriada o usuário no momento da busca.  

FIGURA 6 - CTGÁS - OPÇÕES DE BUSCA 

 

Fonte: CENTRO DE TECNOLOGIA DO GÁS – CTGÁS. Disponível em: <www.ctgas.com.br>. Acesso 
em: 24 out 2005. 

 

Quanto ao layout da fonte, o site utilizam mídias interessantes, por imagens 

fixas e em movimento com o intuito de ilustrar e complementar conteúdos. Havendo 

inclusive coerência de padrões de letras e cores. 

No que se refere ao suporte ao usuário, verificou-se que a fonte disponibiliza 

contato com produtor, informações de ajuda, e opções de consulta em outras 
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línguas, sendo elas: inglês, espanhol, italiano, francês e alemão. Porém observou-se 

mensagem de erros durante a navegação, inclusive com a página saindo do ar. 

O referido site também respondeu de forma positiva à maioria dos critérios. 

Destacou-se principalmente por apresentar um arranjo de informações que facilitam 

a compreensão do usuário quanto à estrutura da fonte, por meio do menu principal e 

operacional. Outro ponto importante refere-se à capacidade de reunir informações 

de forma ponderada, através de resumos que permitem ao usuário poupar seu 

tempo no memento da busca, inclusive por apresentar buscadores eficientes, que 

contam com recursos de filtro e busca avançada. Esses aspectos são considerados 

fundamentais, visto que atribuem maior valor aos conteúdos informativos e à 

apresentação das informações. No que se refere às restrições e observações 

percebidas, deve-se considerar a importância de atualização dos links e ausência de 

suporte aos usuários portadores de necessidades especiais. 

 

7.3 SEBRAE-RN 

 

O SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) é 

um serviço autônomo, instituído sob a forma de sociedade civil, sem fins lucrativos, e 

tem como finalidade “Promover a competitividade e o desenvolvimento sustentável 

das micro e pequenas empresas” (SEBRE-RN6, 2005). 

Quanto à análise do website, verificou-se que o mesmo apresenta 

informações de identificação, acerca dos objetivos e público a que se destina. Seu 

endereço eletrônico <www.rn.sebrae.com.br> define claramente e objetivamente a 

autoria, pois utiliza a sigla da instituição nacionalmente conhecida. 

                                                 
6 SEBRAE-RN: <http://www.rn.sebrae.com.br> 
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FIGURA 7 – HOMEPAGE SEBRAE 

 

Fonte: SEBRAE-RN – Parceiros dos Brasileiros. Disponível em: <www.rn.sebrae.com.br>. Acesso em: 24 
out. 2005. 

 

O SEBRAE disponibiliza informações sobre legislação e mercado, destinadas 

principalmente às micro e pequenas empresas, além de fornecer suporte 

informacional aos interessados em desenvolver seu próprio negócio. Sendo assim 

respondeu de forma positiva ao critério cobertura da fonte, visto que possui caráter 

disseminador de informação para negócios, nos segmentos de informação 

mercadológica e informações jurídicas por meio de legislações. 

O referido site não respondeu ao critério consistência das informações, 

apesar de apresentar informações organizadas de toda a área que se propõe, 

verificou-se que o mesmo não reúne informações de maneira ponderada a fim de 

permitir que o usurário poupe seu tempo no momento da busca.  Além deste 
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aspecto, a fonte não apresenta menção de corpo editorial ou qualquer informação 

sobre a existência de profissional responsável pela seleção e filtragem das 

informações publicadas, o que diminui o grau de credibilidade atribuído a estas. 

Referente a confiabilidade das informações, constatou-se que as notícias 

não apresentaram nenhuma indicação de autoria, apenas menção de datas, e em 

sua maioria desatualizadas. As notícias são enviadas por uma equipe de 

Webmasters não identificados, havendo ainda a possibilidade de interatividade dos 

internautas, visto que no fim de cada página o usuário pode inserir comentários 

sobre as informações publicadas. 

Quanto aos recursos de navegação, foram identificados links convencionais 

e do tipo imagens fixas, que apresentaram clareza para onde conduz remetendo à 

outras páginas do site e à informações complementares em outras fontes de 

conteúdo similar. O referido site respondeu de forma positiva à média de clics 

estabelecidos para se chegar à informação desejada. Foi identificada a presença de 

buscador, porém verificou-se que não apresenta instruções de uso nem opção de 

busca avançada. Não apresenta Mapa do site, o que dificulta o entendimento do 

usuário quanto à estrutura da fonte. Constatou-se ainda a presença de documentos 

para download. 

Quanto ao layout, verificou-se que a fonte não utiliza mídias interessantes 

para ilustrar ou complementar informações, porém foi comprovada a coerência na 

utilização de padrões de cores e letras. Referente ao suporte ao usuário, 

constatou-se que a fonte não apresenta informações de ajuda, auxílio a portadores 

de necessidades especiais e opção de consulta em outras línguas. A principal 

restrição percebida foi quanto à observação de mensagens de erro durante a 

navegação e página fora do ar. 

O site não respondeu de forma positiva a maioria dos critérios. Destacou-se 

apenas por fornecer informações organizadas de toda a área que se propõem, 

possuindo caráter disseminador de informações para negócios apenas nos 

segmentos de informação mercadológica e jurídica. Quanto ao critério consistência 

das informações, que objetivou verificar se as informações apresentadas possuem 

valor agregado, constatou-se que o site não reúne informações de forma ponderada 
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a fim de facilitar a busca do usuário, além de não apresentar menção de pessoal 

responsável pela construção e disponibilização do mesmo. Outro aspecto que 

merece cuidado é quanto às informações de autoria e atualização da fonte, pois 

verificou-se que somente a homepage apresenta informações atualizadas, nas 

outras páginas do site foram observadas informações desatualizadas.  

 



 
51 Everton Rodrigues Barbosa 

Avaliação de Fontes de Informação para negócios na Internet 
____________________________________________________________________________________________

 

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Com a revisão de literatura foi possível comprovar a importância da aplicação 

das novas tecnologias de informação nas organizações, considerando que a 

informação é concebida atualmente como elemento principal na busca por 

diferencial competitivo. As empresas buscam formas de controlar informações 

provenientes do ambiente externo e interno, a fim de aplicá-las aos métodos de 

geração de capital e às atividades de produção do conhecimento nessas 

organizações. Estas utilizam as fontes de informação eletrônica, devido aos 

inúmeros recursos, que proporcionam interatividade, além de características como 

dinamicidade, formas fáceis e rápidas de acesso às informações atualizadas.  

Através da análise dos dados, foi possível constatar que a maioria das fontes 

avaliadas puderam ser consideradas de qualidade, no que se refere aos conteúdos 

disponibilizados, pois atenderam a quase todos os itens estabelecidos. De modo 

geral, todas apresentaram resultados positivos no que concerne a disponibilização 

de informações de identificação, estas dispunham de informações claras, definindo 

de forma objetiva os propósitos da fonte e o público a que se destina.  

Porém, diante do grande número de informações veiculadas em rede, é 

imprescindível que as fontes de informação eletrônica se adaptem aos critérios de 

consistência das informações, visto que a maioria dos sites avaliados apresentaram 

problemas quanto à disponibilização de informações detalhadas e filtradas (com 

valor agregado). De modo geral, observou-se problemas quanto aos recursos 

auxiliares à pesquisa. Apesar de todas apresentarem recursos de busca, foi possível 

constatar mecanismos ineficientes. Nesse quesito, destacou-se apenas o website do 

Centro de Tecnologia do Gás, pois oferece opções avançadas de busca, inclusive 

formas de filtro, utilizando lógica boleana. 

Verificou-se em todos os websites a ausência de suporte aos usuários 

portadores de necessidades especiais. Constatou-se ainda que apenas o site do 

CTGÁS atendeu ao critério referente opção de consulta em outras línguas. 

 



 
52 Everton Rodrigues Barbosa 

Avaliação de Fontes de Informação para negócios na Internet 
____________________________________________________________________________________________

A partir da análise dos websites, foi possível constatar que as fontes 

eletrônicas de informação para negócios disponíveis através da Internet, em sua 

maioria, apresentam informações confiáveis. Assim, constituem-se em fontes 

relevantes para as atividades organizacionais, podendo contribuir para o processo 

de tomada de decisão dos administradores, de forma que esses não percam seu 

tempo, nem corram o risco de utilizar informações sem qualidade, passíveis de 

causar prejuízo às organizações. 

 Desta forma, considera-se que os objetivos propostos neste trabalho foram 

alcançados. A análise dos resultados permitiu constatar que as fontes estudadas 

podem ser consideradas de qualidade. Porém observa-se a necessidade destas 

fontes utilizarem os métodos de agregação de valor às informações disponibilizadas, 

visto que nenhum dos websites respondeu de forma convincente ao critério 

consistência das informações. Esse aspecto merece maior atenção, pois é preciso 

potencializar o uso das informações disponíveis através da Internet, objetivando 

atender de forma precisa às necessidades informacionais de seus usuários. 

É conveniente ressaltar ainda a necessidade de profissionais melhor 

capacitados para organizar, tratar e sistematizar as informações na Internet. Neste 

sentido, recomenda-se que o profissional da informação tenha uma atuação mais 

direcionada a este mercado de trabalho, visto que, por ser possuidor das técnicas 

aplicadas à organização e tratamento da informação, pode contribuir 

significativamente para a melhoria da qualidade das informações disponibilizadas na 

Internet.
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FORMULÁRIO PARA AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE FONTES DE 
INFORMAÇÃO PARA NEGÓCIOS NA INTERNET 

 
CRITÉRIOS DE QUALIDADE ANOTAÇÃO DO AVALIADOR 

INFORMAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO  

Título da Fonte de Informação  
Endereço eletrônico   

e-mail do site  
Objetivos da fonte  

COBERTURA DA FONTE 
(Elementos de informação para 

negócios) 
Apresenta informações sobre: 

 

Companhias  
 Produtos  

Estatísticas  
Finanças  

Legislação  
Mercado  

CONSITENCIA DAS INFORMAÇÕES 
(Informação com valor agregado) 

 

ORGANIZAÇÃO (apresenta 
Informações organizadas 

sistematicamente) 

 

ANÁLISE (Apresenta Informações 
precisas de toda área que se propõem) 

 

SÍNTESE (Reúne informações 
significativas e ponderadas através de 

resumos ou informações 
complementares) 

 

JULGAMENTO (Apresenta corpo 
editorial) 

 

CONFIABILIDADE DAS 
INFORMAÇÕES 

 

Apresenta dados completos de autoria 
(pessoa física ou jurídica) 

 

No caso de pessoa Física (apresenta 
dados sobre formação/especialização) 

 

No caso de pessoa Jurídica (Analisar 
organização, incluindo objetivos e 

missão). 

 

Atualização das informações  
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RECUROS DE NAVEGAÇÃO  
Links internos e externos  

Clareza para onde conduz  
Apontam para informações fidedignas e 

apropriadas 
 

Apontam para páginas ativas  
Tipos disponíveis: Anexo, Ilustrações, 
informações complementares, outras 

páginas do site 

 

Cliks  
Da página Inicial do site até a fonte: 
recomendável três ou menos clics 

 

Da fonte à informação: recomendável 
três ou menos clics 

 

RECUSOS AUXILIARES À PESQUISA  
Tesausos, listas, glossários, guia, ajuda 

na pesquisa, buscador 
 

Mapa do site/fonte  
Instruções de uso  

Documentos/manuais da fonte de 
informação, ou outros textos para 

download ou impressão 

 

LAY-OUT DA FONTE  
Utiliza Mídias interessantes com função 

de complementar ou substituir 
conteúdos 

 

Tipos de mídias utilizadas: imagens fixas 
ou em movimento e som 

 

Coerência na utilização de padrões, 
estética da página, tamanho da letra e 

cor 

 

Evite-se o frame, que limita o uso da 
fonte (espaço de visualização) 

 

SUPORTE AO USUÁRIO  
Contato com o produtor da Fonte  

Informação de ajuda  
Auxilio a deficientes  

Opção de consulta em outras línguas  
RESTRIÇÕES PERCEBIDAS  

Pequena quantidade de acessos 
simultâneos 

 

Alto custo de acesso à informação  
Mensagens de erro durante a 

navegação 
 

Direitos autorais impedindo o acesso à 
informação 
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