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Resumo 

 

Este artigo corresponde à etapa exploratória da pesquisa de tese doutoral intitulada ‘A gestão 

infocomunicacional em cooperativas agrícolas de Rondônia, Brasil: proposta de modelo ’. No 

âmbito da Ciência da Informação, focaliza a Gestão da Informação, com ênfase no campo 

disciplinar infocomunicacional e objetiva examinar a existência ou a ausência de colaboração de 

organizações externas às cooperativas em relação ao ciclo de vida da informação/processo 

infocomunicacional. A abordagem da pesquisa é qualitativa, exploratória e descritiva, com coleta 

de dados transversal obtida por meio de entrevistas semiestruturadas, com foco exploratório e 

individual em seis organizações: EMATER, EMBRAPA, SEAS, SEAGRI, OCB/SESCOOP, 

SEDAM. Ao todo, foram realizadas nove entrevistas no período de junho a novembro de 2018, 

com técnicos indicados pelas organizações, que de alguma forma tinham contato com as 

cooperativas ou detinham algum conhecimento acerca da efetividade das ações destas instituições 

externas quanto às condições de articulação com as cooperativas em relação aos recursos de 

informação e comunicação. Esta amostra obedeceu ao critério do tipo por acessibilidade. Com a 

concordância dos entrevistados as sessões foram gravadas. Para tratamento dos dados optou-se 

pela análise de conteúdo e pela utilização do Software Iramuteq Versão 0.7 Alpha 2 e R Versão 

3.2.3. O objetivo da etapa exploratória correspondeu ao propósito deste trabalho ao situar a 

complexidade e abrangência das interações entre as organizações e as cooperativas. 

 

Palavras-chave: Gestão infocomunicacional, Cooperativas Agrícolas, Organizações Externas. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Ao se converter numa realidade, ao longo do tempo, o movimento cooperativista deixou 

de ser apenas um sonho e segue seu caminho, como ocorre em Rondônia, Brasil, onde a população 

agrícola procura no movimento cooperativo subsídios para o desenvolvimento sustentável de suas 

unidades produtivas com vistas ao futuro das próximas gerações, além de servir de suporte para 

outros arrojados objetivos. 

Os aspectos acima aportados suscitam uma discussão a partir do trabalho de investigação 

de Dias (2018), quando é possível afirmar que, embora o cooperativismo agrícola em Rondônia se 

constitua num instrumento de inclusão socioeconômica e política, como alternativa na ausência do 

Estado e respectivas políticas de suporte à produção, ainda necessita de ser reconhecido como 

segmento estratégico para a soberania nacional, não só no que se refere à segurança alimentar e 

nutricional, já que a agricultura familiar evita a utilização de agrotóxico em suas lavouras, mas 

também no que se refere às questões relacionadas ao abastecimento interno. 

A cooperativa de base agrícola por se tratar de agente econômico produtivo deve solucionar 

três problemas econômicos indispensáveis e interdependentes, fruto da insuficiência dos recursos 

à disposição da humanidade: o quê? Como? Para quem produzir? Nestas circunstâncias as 

cooperativas entram no fluxo monetário de rendas ao operar como todos os demais agentes 

econômicos, uma vez que colocam seus produtos diretamente no mercado, participam do fluxo 

real de produção de bens e serviços, remuneram mão de obra assalariada e transferem aos usuários- 

proprietários os ganhos que geralmente cabem aos intermediários (PINHO, 1977). 
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Contudo, importa salientar que as cooperativas de base agrícola estão envoltas num 

ambiente de intensas transformações sociais e históricas, regido por uma dinâmica, em que a 

informação, inovações tecnológicas e novas formas de comunicação têm revolucionado a 

economia, a vida social, a política e as interações de toda ordem. Com um nível de concorrência 

cada vez mais forte e, em alguns casos, predatória, as cooperativas sobreviventes são aquelas que 

apresentam vantagens competitivas reais, sustentadas e duradouras (OLIVEIRA, 2006). 

Esta nova estrutura social global, a sociedade em rede (CASTELLS, 2010), e em constante 

adaptação, impulsionada largamente pela economia informacional que “associada ao surgimento 

de um novo modo de desenvolvimento, [...], historicamente moldado pela reestruturação do modo 

capitalista de produção” (CASTELLS, 2010, p. 51), requer de empresas, regiões ou nações a 

capacidade de se apropriar, produzir e executar operações a partir da informação baseada em 

conhecimento com o propósito de alcançar produtividade e competitividade. 

É neste contexto de um mundo de intensas transformações que se busca entender a 

realidade da gestão infocomunicacional no âmbito das cooperativas de base agrícola, concernente 

ao papel da informação acerca de acontecimentos, tendências e relações que se manifestam em seu 

meio ambiente, cujo conhecimento considera-se indispensável ao posicionamento estratégico 

dessas organizações no mercado no qual estão inseridas. Simultaneamente, buscar-se-á 

compreender o contexto de sua produção, disseminação e uso para conhecer que recursos de 

informação tem a sua disposição e como conectá-los aos recursos de que necessitam. 

Por conseguinte, os efeitos sociais e econômicos da modernização agrícola permitem 

relativo progresso, mas trazem efeitos assimétricos nas sociedades rurais, referentemente à renda 

e produtividade dos produtores tradicionais, em comparação com o agronegócio na forma como é 

amplamente praticado, em detrimento das limitações da agricultura familiar, o que é fruto de uma 

maior competição pelos insumos tecnológicos e informações (VIEIRA FILHO, 2009). 

Em vista disso, o valor da informação para as organizações é investigado, conforme afirma 

Jamil (2006, p.20), “a nova concepção socioeconômica defere à informação e ao conhecimento 

aplicados aos processos organizacionais o papel de impulsionadores de uma nova dinâmica, que 

imprime nas organizações mudanças significativas em seu comportamento e atitude”. Esta 

assertiva encontra-se respaldada em diversos autores como, por exemplo, Davenport (1998); Choo, 

(2003); Wegner, Zen e Andino (2011); Silva (2009); Passarelli e Ribeiro et al. (2014); Pessoa, 

Jamil e Silva (2018). 

Nesta perspectiva, o sociólogo Manuel Castells (CASTELLS, 2010, p.211) constata que “a 

administração dos conhecimentos e o processamento da informação são essenciais para o 

desempenho das organizações que operam na economia informacional global”. Portanto conhecer 

a realidade vivenciada por estas cooperativas, em relação às fases do Ciclo de Vida da Informação 

quanto à criação/geração, coleta, registro, processo, distribuição/ transmissão, uso, reciclagem/ 

comportamento adaptativo (FLORIDI, 2010; CHOO, 2003), pode ser uma alternativa 

condicionante para trazer melhoria ao desempenho e sustentabilidade a este tipo de organização. 

Essas comunidades se configuram em uma nova forma de fazer sociedade; sua essência 

reveste-se de cooperação e trocas concretas, para proporcionar o estímulo à formação de 

inteligências coletivas1, cuja matéria-prima essencial, a informação, é considerada o bem mais 

precioso na sociedade contemporânea (LÉVY, 2003). 

Portanto, parece indiscutível a importância da informação para propiciar uma maior 

interação entre pessoas, grupos, corporações e nações, considerando que a comunicação, na 

sociedade contemporânea, também tem papel fundamental ao influir no comportamento 

informacional dos sujeitos que necessitam aplicar de forma eficiente a informação baseada em 

conhecimentos (ALMEIDA; GANZERT, 2008; CASTELLS, 2001). 

Assim, este artigo, recorte da tese intitulada “A gestão infocomunicacional em cooperativas 

agrícolas de Rondônia, Brasil: proposta de modelo, no âmbito da Ciência da Informação, focaliza 
 

1 Sobre este aspecto, ver especialmente Lévy (2003). 
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a Gestão da Informação, com ênfase no campo disciplinar infocomunicacional, no contexto das 

cooperativas agropecuárias do Estado de Rondônia (RO), Brasil, cuja extensão territorial 

distribuída em uma área de 23 milhões de hectares, abriga 52 municípios e 350 cooperativas, 

distribuídas em diversos ramos em todo o Estado, responsáveis pela movimentação, em torno, de 

20 a 30% do Produto Interno Bruto (PIB/RO)2. 

Do total das cooperativas, 16 pertencem ao ramo agropecuário, e para efeito desta pesquisa, 

foram investigadas em seu contexto agrícola. Notadamente, pressupondo a importância econômica 

desse ramo cooperativo, este artigo se constitui um recorte em que são apresentados os resultados 

correspondentes ao objetivo que buscou examinar a existência ou ausência de colaboração de 

organizações externas às cooperativas em relação ao ciclo de vida da informação/processo 

infocomunicacional, os quais possam corresponder às necessidades das cooperativas de base 

agrícola que objetivam a comercialização da produção de seus cooperados, o beneficiamento e a 

revenda diretamente ao mercado consumidor; e, consequentemente, proporcionar melhoria à 

economia do município onde estão vinculadas e, por conseguinte, ao Estado de Rondônia. 

Evidentemente que, considerando o impacto que essas organizações representam para o 

desenvolvimento de uma região e, antevendo o salto qualitativo que a gestão infocomunicacional 

poderá favorecê-las, em meio às exigências do mercado predatório que se instaura, quando a 

informação se destaca como subsídio essencial à produtividade e competitividade e, 

provavelmente, à própria sobrevivência dessas organizações, justifica-se a relevância desta 

investigação. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Em face de um novo tipo de mundo social, em rede, global e informacional e complexo, 

possibilitado pelas tecnologias da informação e da comunicação (CASTELLS, 2010; MORIN, 

2015) e, considerando o contexto de produção, uso, armazenamento, preservação da informação e 

processo comunicacional, observando-se neste último a interação entre pessoas por meio da 

utilização da tecnologia, os termos informação e comunicação embora distintos, interpenetram-se 

e estão ligados, indissociavelmente, para gerar a infocomunicação (PASSARELLI; RIBEIRO; 

OLIVEIRA; MEALHA, 2014). 

Esta área de estudo, a infocomunicação, conforme Passarelli, Silva e Ramos (2014), é um 

campo disciplinar epistemologicamente em construção. Envolve o componente cognitivo e 

influencia o comportamento dos utilizadores e pesquisadores da informação, bem como a 

capacidade humana de comunicação, uma vez que o processo infocomunicacional não pode 

acontecer sem as mensagens, os conteúdos, ou seja, sem a informação. 

Nesta lógica, devido à confluência dos dois elementos constituintes para infocomunicação 

já conhecidos – a informação e comunicação – em que a informação encontra na comunicação seu 

sentido e que interessam a este estudo, buscar preliminarmente o entendimento de estudiosos sobre 

a conceituação destes dois termos e outros relacionados torna-se imperativo para fundamentar as 

análises. 

Na sequência, implica explicitar que diferentes autores, a depender da área e perspectiva 

em evidência, têm concepções díspares acerca do termo informação. Para corroborar esta acepção 

elencou-se, no Quadro 1 alguns autores que, em seus estudos, ressaltam a relevância da informação 

e comunicação, distinguindo-os conceitualmente. 

 

Quadro 1 – Relevância da Informação e Comunicação. 
AUTORIA RELEVÂNCIA DA INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 
ABRANGÊNCIA 

 

 
2 Dados divulgados pelo IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2011). 
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Morin (2003) Informações constituem parcelas dispersas 

do saber. 

Potencial para gerar e 

acumular conhecimento. 

Brookes (1980) A passagem de um dado estado do 

conhecimento para outro estado em que se 

verifica um acréscimo de conhecimento é 
feita graças a um incremento de informação. 

Potencial para gerar e 

acumular conhecimento. 

Gleick (2012) A informação move o mundo. Transforma todos os ramos 

do conhecimento. 

Triclot (2008) Desde meados do século XX há emergência 

da Informação. 

Possui historicidade. 

Passarelli, Ribeiro et al. 

(2014) 

Enquanto a informação é da ordem do 

conteúdo, a comunicação é da ordem da 
relação. 

Diferença ontológica entre 

informação e comunicação. 

Machlup e Mansfield 

(1983) 

A informação representa um fenômeno 

humano. 

Envolve indivíduos 

transmitindo e recebendo 

mensagens em determinado 

contexto. 

Passarelli, Ribeiro et al. 

(2014) 
A informação encontra na comunicação a 

forma de descobrir o seu sentido. 

Sem comunicação, 

informação e dispositivos 

técnicos perdem a sua 
razão de ser. 

Passarelli, Ribeiro et al. 
(2014) 

A informação precede a comunicação. Autonomia da informação 

(preexistência). 

Passarelli, Ribeiro et al. 

(2014) 

A informação é, em potência, comunicável. Há uma inter-relação entre 

comunicação e informação 

(comunicação não existe 

sem informação). 

McGee e Prusak (1994); 

Davenport (1998) e Choo 

(2003) 

Apontam a informação como um dos 

principais ativos da sociedade 

contemporânea. 

A informação como 

recurso que impulsiona 

uma organização. 

Le Coadic (1996) A informação é o sangue da ciência. Sem 

informação, a ciência não pode se 
desenvolver e viver. 

Utilidade da informação 

para a pesquisa e geração 
de conhecimento. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos autores compilados (2018). 

 

A partir do Quadro 1 pode-se confirmar por estes autores que a comunicação é efetivamente 

intrínseca à informação como resposta aos desafios decorrentes da expansão da Sociedade da 

Informação e, portanto, determinante nas organizações como fenômeno e processo, pois interfere 

em todo contexto, ao se situar como fonte necessária ao desempenho. Ainda referente ao Quadro 

1 é possível relacioná-lo à conexão entre informação e conhecimento conforme evidenciado no 

modelo de Nonaka e Takeuchi (1997), conhecido como espiral do conhecimento. 

De modo específico, neste contexto, conforme Barbosa (2008), a perspectiva informacional 

pode ser considerada uma perspectiva de nível superior, uma meta perspectiva, à medida que uma 

organização é e funciona como uma rede de informação e de conhecimento, como fenômenos 

indissociáveis e complementares da vida organizacional. 

Para Le Coadic (2004, p.4) informação “é um conhecimento inscrito (registrado) em forma 

escrita (impressa ou digital), oral ou audiovisual, em um suporte”. Turban, Leidner, McLean e 

Wetherbe (2004, p.63) conceitua a informação como “todo conjunto de dados organizados e 

processados de forma a terem sentido e valor para seu destinatário”. Por outro lado, Barreto (1999, 

p.169) considera a informação como “conjuntos significantes com a competência e a intenção de 

gerar conhecimento no indivíduo, em seu grupo, ou na sociedade”. 

Portanto, pode-se considerar que a informação é composta por um elemento de sentido (LE 

COADIC, 2004) a qual, segundo Davenport (1998, p.18) “envolve [dado, informação e 
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conhecimento], além de servir como conexão entre os dados brutos e o conhecimento que se pode 

eventualmente obter”. Mediante a conceituação de Davenport (1998), infere-se que a geração da 

informação está apoiada no tratamento dos dados, aos quais são atribuídos significado e contexto 

a partir da mediação humana para gerar conhecimento, capaz de alterar a percepção de uma 

determinada realidade. 

Com efeito, Silva, A. (2006) ratifica que informação e comunicação não são conceitos 

idênticos; embora distintos, são complementares. A admissão conceitual da infocomunicação 

integra um enquadramento que possibilita o amparo para a construção de respostas necessárias 

com base na gestão desses dois elementos no contexto em que eles se sustentam. 

Verifica-se que nessas conceituações existem convergências e complementaridades, 

confirmando até aqui a informação como instrumento modificador da consciência do homem e de 

seu grupo social, da relação entre dado, informação e conhecimento, da valoração e do viés da 

comunicação efetivada por meio do registro da informação que, materializada, figura numa 

sequência de atos ou fragmentos que tenham a possibilidade de ser determinante para uma dada 

realidade. Consoante esta abordagem, necessário se faz investigar de modo mais específico outras 

concepções a respeito da tríade ‘informação, conhecimento e comunicação’. 

Em meio às discussões acerca da complexidade dos ambientes profissionais e de negócios, 

Barbosa (2008, p.2) expõe sua opinião sobre o poder transformador da informação e a compara 

com “uma arma capaz de garantir a devida antecipação e análise de tendências, bem como a 

capacidade de adaptação, de aprendizagem e de inovação”. 

Em decorrência dos estudos na área de Ciência da Informação, Pinto e Silva (2005), 

qualificam a informação num contexto em que situa a informação como produto da ação 

consciente dos sujeitos, tanto num ambiente controlado, interno das organizações, quanto no 

ambiente externo, sem controle da informação, o qual considera variados aspectos que podem 

interferir diretamente nas condições de acesso, processamento e uso da informação, possibilitando 

às pessoas e organizações ampliar suas perspectivas de desenvolvimento mediante sistema de 

informação convenientemente estruturado. 

Neste aspecto, compensa trazer à tona a explicação de Choo (2003, p.19), acerca da 

abrangência da informação como recurso que impulsiona uma organização quando enfatiza que, 

“[...] a informação é mais do que apenas outro factor de produção. A informação é o recurso que 

permite uma efectiva combinação e utilização dos outros factores de produção – de facto, trata-se 

do meta-recurso que coordena a mobilização dos outros meios de forma a permitir o desempenho 

da organização”. 

Esta significativa relevância dada à informação se constitui fator preponderante para 

organizações que a consideram fundamental nos seus processos de trabalho e nas escolhas 

estratégicas. Neste caso, uma abordagem simples e direta para montar estratégias de qualquer tipo 

envolve parâmetros de governança da informação de fácil compreensão, que indiquem claramente 

uma posição acerca dos atributos necessários às normas, delegação de autoridade e registro das 

boas práticas alcançadas (TALLON; RAMIRES; SHORT, 2013). 

Para ampliar a compreensão desse contexto identificaram-se estudos de Kaplan e Norton 

(1997); Kotler (1998); Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000) que corroboram essa perspectiva da 

informação como interveniente nos processos de gestão, construção de cenários estratégicos e 

promotora da nova economia. 

Nesta mesma perspectiva, McGee e Prusak (1994); Davenport (1998) e Choo (2003) 

apontam a informação como um dos principais ativos da sociedade contemporânea. 

Sob outro ponto de vista, verifica-se que Targino (2007) pontua que, se por um lado a 

informação pode atuar como instrumento decisivo para o progresso social, elevando o bem-estar 

social e a qualidade de vida, por outro lado, pode acentuar a dominação política de povos sobre 

outros quanto ao aspecto da transferência de informação e tecnologia, mesmo considerando ser a 

informação um direito social de todos, um bem comum que deve ser partilhado indistintamente e, 

portanto, não é aceitável a distribuição e acesso desigual de informação. 
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A partir destas concepções, pressupõe-se que pessoas e organizações devem ter abertura 

necessária para mobilizar “os seus recursos e capacidades, transformando a informação em 

compreensão e insight, e disponibilizando este conhecimento por meio de iniciativas e ações, de 

modo a aprender e se adaptar a seu ambiente mutável” (CHOO, 2003, p.43). 

Para tanto, se faz necessário compreender que, para conhecer as necessidades quanto à 

busca, acesso, uso e compartilhamento de informação de uma determinada pessoa ou organização 

dependem das situações informacionais (ambiente, contexto ou cenário temporal) às quais elas 

estão inseridas (FERNANDES, 2013). 

Resultados de pesquisas realizadas por Dalfovo e Rodrigues (1998) e Albuquerque (2004), 

em empresas de pequeno e médio porte, destacaram certa inquietude em face da constatação de 

que as organizações sobrevivem sem focalizar tipos específicos de conteúdo informacional que 

promovam resultados efetivos. À vista disto, os recursos para entender, interpretar e agregar valor 

à informação parece que são sempre insuficientes para as organizações, dada a incapacidade de 

enfatizar diferentes estratégias infocomunicacionais — da coleta à utilização e à distribuição de 

informações relevantes — podem se mostrar falhos em momentos díspares de seu ciclo de 

negócios, com ênfase aos estágios de crescimento e desenvolvimento. 

Nesta perpectiva, o papel da informação em sua conexão com o mundo globalizado 

destaca-se pela dinâmica imposta pelas novas tecnologias da informação, evidenciando a inclusão 

e a exclusão como potencializadoras da competitividade própria da fase informacional do 

capitalismo (CASTELLS, 2010). 

Portanto, as transformações tecnológicas, revolução informacional, intensificação dos 

fluxos informacionais e impactos no ambiente cotidiano e paradigma tecnológico, apontados por 

Castells (2003), são aspectos que influenciam a capacidade educativa e cultural de utilizar a 

informação enquanto elemento central na dinâmica social contemporânea: saber onde está a 

informação, como buscá-la, transformá-la em conhecimento específico para fazer aquilo que se 

precisa fazer. 

Apoiados neste cenário, invoca-se Almeida e Ganzert (2008, p.13) que conclamam para 

que sejam gerados nos indivíduos e grupos “as competências simbólicas e comunicacionais para a 

compreensão dessa nova realidade”, uma vez que, em um mundo mais competitivo, sobressaem- 

se aqueles indivíduos com melhor preparo para desempenho das funções necessárias sob a nova 

ótica informacional. 

De fato, esta nova ordem econômica e social exige que as organizações desenvolvam uma 

cultura organizacional receptiva, capaz de promover um ambiente informacional que oportunize 

compartilhamento de informação (BARBOSA, 2008) para facilitar o conhecimento entre os seus 

integrantes (GILMOUR, 2003). 

Todavia, a partir da informação gerada e de sua utilidade validada, independentemente do 

uso a que se destina, deve-se assegurar soluções práticas para seu armazenamento e preservação 

com vistas a garantir seu acesso enquanto produto valioso e estratégico em quaisquer ambientes. 
 

3 METODOLOGIA 

 

A presente pesquisa enquadra-se na linha de pesquisa Gestão da Informação no modelo de 

Ciência da Informação da Universidade do Porto, que propõe, do ponto de vista epistemológico, a 

articulação com as ciências da comunicação, em novos contextos de mediação tecnológica, com 

foco investigativo na gestão infocomunicacional em plataformas digitais. 

O recorte apresentado neste artigo é oriundo da tese que propõe um modelo 

infocomunicacional de gestão da informação para cooperativas agrícolas no Estado de Rondônia, 

Brasil. O percurso investigativo tem base no método quadripolar proposto por Paul De Bruyne, 

Jacques Herman e Marc De Schoutheete (BRUYNE; HERMAN. SCHOUTHEETE, 1974). 

Enquanto instrumento de investigação de natureza qualitativa, pós-positivista e 

construtivista, este método tem sido difundido por diversos estudiosos em Ciências Humanas e 
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Sociais, com destaque para a interdisciplina das Ciências da Educação e, desde 1999, como método 

aplicável à arquivística e à Ciência da Informação (SILVA; RIBEIRO; RAMOS; REAL, 1999). 

Da forma como foram concebidos, cada polo (epistemológico, teórico, técnico e 

morfológico) apresenta um aspecto particular do processo de produção de conhecimentos que 

derivam do fluxo de forças e da coerência interna estabelecida entre esses quatro polos (SOUZA; 

TROMPIERI FILHO, 2018). Assim sendo, permite que haja uma articulaçao estreita e dinâmica 

entre os polos, admitindo que se possa realizar ajustes mediante as características dos diferentes 

objetos de pesquisa (FERNANDES, 2018). 

A escolha dessa abordagem se deu por se compreender que o método qualitativo e seus 

procedimentos são suficientes para compreensão e interpretação da complexidade da gestão 

infocomunicacional nas cooperativas agrícolas e da atribuição de significados pelos cooperados e 

coordenadores em suas interações internas e externas (COUTINHO, 2015). 

Desta forma, o estudo implica lógica indutiva (CRESWELL, 2010) porque busca conhecer 

as experiências infocomunicacionais dos cooperados e coordenadores das cooperativas agrícolas, 

com o propósito de compreender suas características para coletar dados. 

Assim, define-se esta pesquisa, quanto aos objetivos, pelos fins a que se propõe, como 

exploratória, por constituir-se de uma área com pouco conhecimento acumulado e para sondagem 

e desenvolvimento das proposições do estudo. E, descritiva, uma vez que expõe características de 

uma situação específica (MATIAS-PEREIRA, 2010; VERGARA, 2010), quando se pretende, no 

caso deste recorte, examinar a existência ou ausência de colaboração de organizações externas às 

cooperativas em relação ao ciclo de vida da informação/processo infocomunicacional que 

corresponda as necessidades das cooperativas e seus associados. 

Dado o caráter exploratório e, em virtude de não haver pesquisas sistematizadas acerca do 

tema gestão infocomunicacional em cooperativas de base agrícola, este estudo, inédito no contexto 

das organizações em que a pesquisa foi realizada mostrou-se promissor pelos seus reflexos sobre 

os resultados que poderiam ser obtidos. 

Com tais características a pesquisa de modo geral foi dividida em duas etapas: etapa 

exploratória e etapa aprofundada da pesquisa. Este recorte aqui apresentado corresponde à etapa 

exploratória da pesquisa. 

O objetivo desta etapa exploratória, por meio de leitura bibliográfica exploratória, da 

estratégia de pesquisa documental e entrevistas com os técnicos de organizações externas, buscou 

obter um diagnóstico acerca das interações entre estas organizações e as cooperativas em relação 

a infocomunicação. 

A pesquisa documental é de uso frequente nos estudos orientados por estratégias 

participativas como o Estudo de Caso (MARTINS; THEÓPHILO, 2009; COUTINHO, 2015). 

Neste estudo a pesquisa documental foi primeiramente delimitada à análise dos sites de 

organizações públicas e privadas consideradas de apoio às Cooperativas Agrícolas, base empírica 

da nossa pesquisa. Do resultado obtido com a pesquisa documental, por meio da análise de 

conteúdo em fonte primária de sites de organizações externas – leitura flutuante do material bruto 

(BARDIN, 1977), em que se buscou a presença de informação sobre as cooperativas, identificou- 

se a EMATER/RO – Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de 

Rondônia, SEAGRI – Secretaria de Estado da Agricultura, EMBRAPA Rondônia – Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária, SEAS – Secretaria de Estado de Assistência e do 

Desenvolvimento Social, SEDAM – Secretaria Estadual de Desenvolvimento Ambiental de 

Rondônia, OCB – Organização da Cooperativas do Brasil/SESCOOP/RO – Serviço Nacional de 

Aprendizagem do Cooperativismo no Estado de Rondônia, SENAR – Serviço Nacional de 

Aprendizagem Rural e SEBRAE/RO – Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas em 

Rondônia com algum envolvimento com as Cooperativas Agropecuárias de base agrícola. Além 

dos sites, também foram analisados outros documentos primários (atas, boletim técnico, folhetos, 

informativos, artigos de jornal), tanto das cooperativas quanto das organizações cooperantes, 
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quando aplicável, cujos registros foram utilizados como fonte de dados e informação auxiliar, 

subsidiando o melhor entendimento dos achados. 

Por conseguinte, com o propósito de gerar ou identificar ideias, intuições ou suposições, 

foram enviadas correspondências solicitando consentimento das organizações identificadas para 

entrevistar profissionais a fim de responderem questões referentes aos componentes descritos em 

cada aspecto do estudo. 

A entrevista é uma técnica de pesquisa muito apropriada para coleta de informações, dados 

e evidências cujo objetivo básico é entender e compreender o significado que os entrevistados 

atribuem a questões e situações, em contextos que não foram estruturados anteriormente, com base 

nas suposições e conjecturas do pesquisador (MARTINS; THEÓPHILO, 2009). 

Dentre as treze organizações contatadas, oito responderam positivamente a solicitação: 

EMATER/RO, SEAGRI, EMBRAPA, SEAS, SEDAM, OCB/SESCOOP, SENAR e SEBRAE. 

Infelizmente, por incompatibilidade de agenda não foi possível entrevistar os técnicos do SENAR 

e do SEBRAE. Portanto, para a investigação e levantamento das informações preliminares deste 

estudo, foram realizadas entrevistas exploratórias individuais em seis organizações: EMATER, 

EMBRAPA, SEAS, SEAGRI, OCB/SESCOOP, SEDAM. Ao todo, foram realizadas nove 

entrevistas no período de junho a novembro de 2018, com técnicos indicados pelas organizações, 

que de alguma forma tinham contato com as cooperativas ou detinham algum conhecimento acerca 

da efetividade das ações destas instituições quanto às condições de articulação com as 

cooperativas; frequência de compartilhamento de informação; regularidade para disponibilizar 

recursos de informação e comunicação; desempenho das cooperativas a partir da transferência de 

informação; valoração da informação pelos cooperados; a atuação como rede de apoio para 

geração de informação e comunicação; e, a condição de influenciar e impulsionar o 

desenvolvimento da cooperativa. 

Em vista disto, esta amostra obedeceu ao critério do tipo por acessibilidade (VERGARA, 

2010). 

As entrevistas com os agentes públicos foram previamente agendadas. Para cada pergunta 

da entrevista inferiu-se pertinente associar as temáticas relacionadas ao processo do ciclo 

informacional (CHOO, 2003; FLORIDI, 2010), a fim de conhecer a percepção dos agentes 

públicos acerca da importância dos processos infocomunicacionais para as cooperativas. No 

Quadro 2 estão elencadas as perguntas da entrevista ao propósito e suposições temáticas 

envolvidos. 

Quadro 2 – Roteiro da entrevista, propósitos e suposições temáticas. 
Item Pergunta Propósito Suposição temática 
P1 Quais as cooperativas 

agropecuárias de agricultura 

familiar que a instituição 

mantém contato? 

Identificar o universo de 

cooperativas assistidas pela 

organização, como também 

conhecer os níveis presentes 

de interação e colaboração 
entre eles. 

Tema 11 - Compartilhamento de 

informação. 

Tema 16 – Interação. 

Tema 17 – Colaboração. 

P2 De que forma se dá o 

compartilhamento de 

informação da instituição 

com as cooperativas 

agropecuárias de agricultura 

familiar? 

Conhecer as estratégias que as 

organizações utilizam para 

compartilhar informação com 

as cooperativas. 

Tema 10 - Elaboração de serviços de 

informação. 

Tema 11 - Compartilhamento de 

informação. 

Tema 14 - Comunicação da informação 

em distintas mídias. 

P3 Quais os recursos de 

informação e comunicação 

que a instituição 

disponibiliza para as 

Cooperativas Agrícolas? 

Conhecer os tipos de recursos 

de informação e comunicação 

que as organizações 

disponibilizam para as 

cooperativas. 

Tema 14 - Comunicação da informação em 

distintas mídias. 
Tema 16 – Interação. 

P4 Como é que as cooperativas 

agropecuárias de agricultura 

Identificar se as organizações 

percebem melhoria de 

Tema 06 - Apropriação de informação. 
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 familiar utilizam a 

informação compartilhada 

pela instituição? Quais 

resultados confirmam esta 

percepção? 

desempenho das cooperativas 

quanto ao uso da informação 

compartilhada. 

Tema 11 - Compartilhamento de 

informação. 

Tema 12 - Retenção de informação. 

Tema 13 - Uso/aplicação de informação. 

Tema 15 – Feedback. 

P5 Em que medida a instituição 

se considera parte de uma 

rede de apoio de geração de 

informação e comunicação 

para o desenvolvimento das 

cooperativas agropecuárias 
de agricultura familiar? 

Verificar como a organização 

se posiciona em relação às 

cooperativas. 

Tema 1 – Criação/geração de informação. 

Tema 03 - Fontes de informação. 

Tema 17 – Colaboração. 

P6 Qual a percepção da 

instituição acerca da 

valoração da informação 

pelos cooperados? 

Verificar a percepção da 

organização quanto ao valor 

que os cooperados atribuem à 

informação para o 

desempenho da cooperativa. 

Tema 06 - Apropriação de informação. 

Tema 08 – Agregação de valor à 

informação. 

P7 Qual a influência da 

instituição           para         o 

desempenho das 

cooperativas agropecuárias 

de      agricultura      familiar 

considerando a informação 

repassada? 

Levantar se a organização se 

reconhece como fonte de 

informação para melhorar o 

desempenho das 

cooperativas. 

Tema 02 – Necessidade de informação. 

Tema 03 - Fontes de informação. 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

Este roteiro de entrevista semiestruturado, ancorado no referencial teórico e nas 

proposições que deram suporte ao estudo, foi previamente testado e validado quanto à 

compreensão, com liberdade para inserção de questões secundárias que oportunizaram maior 

entendimento sobre o propósito da etapa exploratória. 

Com a concordância dos entrevistados as sessões foram gravadas. Ademais, sem perda de 

continuidade na dinâmica da entrevista, efetuou-se o registro de algumas informações 

consideradas imprescindíveis para compreensão das respostas. 

Para a preparação do corpus textual seguiram-se as orientações necessárias e detalhadas 

para reconhecimento pelo Software Iramuteq Versão 0.7 Alpha 2 e R Versão 3.2.3. 
 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os resultados com suas análises estão vinculados ao referencial teórico utilizado neste 

trabalho e seguem dispostos neste capítulo baseados nas temáticas relacionadas às etapas do ciclo 

de vida da informação (CHOO, 2003; FLORIDI, 2010) e correspondentes à etapa exploratória 

referindo-se à pesquisa bibliográfica, pesquisa documental e a entrevista com organizações 

externas, em sua maioria de natureza pública. 

 

Processos interacionais entre as organizações externas e as cooperativas 

 

A análise dos dados registrados apresenta formas (palavras) as quais observadas neste 

contexto revelam que, entre as organizações participantes da pesquisa, a Emater (*org_01) se 

destaca pela capilaridade de sua representação em Rondônia, o que proporciona proximidade e 

interação (*tema_16) com os agricultores. A Embrapa (*org_04), embora atenda apenas por 

demanda, também tem destaque por assegurar por meio de suas comunicações a devida solução 

para os problemas que prejudicam a produção das unidades produtivas, quando compartilham 

informação que atendem significativamente os agricultores em suas necessidades. Esta percepção 

se revela tendo em vista as afirmativas dos respondentes conforme os excertos a seguir: 

*org_01 
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Os excertos ora citados pela *org_01 (EMATER/RO) corroboram a assertiva quanto à 

capilaridade e demonstram a importância desta organização no contexto da comunicação pública 

social, contudo deixa a desejar quando estabelece limites em sua forma de comunicar a 

informação, uma vez que prioriza o contato face a face em detrimento da comunicação por outros 

meios. 

Em referência aos relatos explicitados pela *org_04 (EMBRAPA) a seguir, verificou-se 

que além de disponibilizar material gráfico diversificado aos agricultores, ela ainda reconhece a 

viabilidade da comunicação por meio digital. 

*org_04 

 

 
 

Ademais, foram identificadas outras organizações como a OCB/SESCOOP (*org_03) e 

SEAS (*org_05) que também se posicionam positivamente acerca da relevância da comunicação 

da informação para as cooperativas quando declaram: 

*org_03 (OCB/SESCOOP) 

 
*org_05 (SEAS) 

 

Tendo em vista os excertos apresentados, observou-se que algumas organizações 

reconhecem possibilidades infocomunicacionais conforme preconizados por Passarelli e Ribeiro 

et al. (2014), que podem potencializar, inclusive, os processos interacionais com as cooperativas. 

Não obstante, para outras, faltam-lhes condições estruturais que viabilizem um atendimento com 

maior abrangência. 

 

Necessidade e valoração da informação 

 

A classe 2, resultante da Classificação Hierárquica Descendente (CHD), traduz as formas 

(palavras) que caracterizam a percepção dos técnicos relacionada à valoração da informação 

(*tema_08) e necessidades de informação (*tema_02) pelas cooperativas, bem como, enfatiza a 

participação da SEAGRI (*org_02) nesta correlação, mesmo constando como não significativa 

(NS) no contexto lexical da classe. O *tema_02, que trata sobre necessidade de informação, 

manifesta-se também como não significativa (NS) pela baixa frequência das formas que o 

caracteriza e lhe dá consistência, enquanto componente do perfil. 
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Os registros relacionados aos discursos dos técnicos que embasam os resultados obtidos 

podem ser visualizados nos excertos a seguir: 

*org_06 (SEDAM) 

 
*org_04 (EMBRAPA) 

 
*org_03 (OCB/SESCOOP) 

 

*org_05 (SEAS) 

 
*org_01 (EMATER) 

 
*org_02 (SEAGRI) 

 

 
Estes fragmentos com base na percepção dos entrevistados denotam que os cooperados 

priorizam determinadas informações, principalmente, aquelas que impactam diretamente a 

produção, confirmando as observações de Justen et al. (2015). Portanto são seletivos neste aspecto. 

Ainda, apoiados nas atividades que promovem a interação entre organizações e cooperativas, os 

técnicos apontam a baixo nível de literacia (DUDZIAK, 2003; 2010) dos cooperados como 

empecilho para se apropriar das informações e daí alavancar o potencial das unidades produtivas 

e, consequentemente, das cooperativas. Outro ponto que chama a atenção diz respeito às 

dificuldades que algumas cooperativas vivenciam quando não conseguem identificar fonte de 

informação organizacional pertinente (SILVA, J, 2011) e, assim direcionar suas buscas para 

organizações que possam atender suas necessidades de informação. 

 

Rede institucional de apoio às cooperativas 

 

Os resultados da classe 3 provenientes da CHD correspondem à questão 5 (*quest_05), a 

qual busca conhecer a percepção de cada técnico sobre a existência de uma rede de apoio de 

geração de informação e comunicação para o desenvolvimento das cooperativas agrícolas. 

Ao analisar as codificações “*tema_01” (Criação e geração de informação), “*tema_03” 

(Fontes de informação) e “tema_17” (Colaboração) resultantes da análise pelo Iramuteq, pode-se 

inferir que estas temáticas são importantes para subsidiar o estabelecimento de uma rede 

institucional de apoio às cooperativas sob o ponto de vista dos técnicos entrevistados, conforme 

ensina Barbosa (2008), acerca da perspectiva informacional como uma meta perspectiva 

constituída por organizações que apoiam a construção e funcionam como redes de apoio. Os 

fragmentos a seguir, capturados das entrevistas, demonstram que várias organizações colaboram 

particularmente apoiando o desenvolvimento das cooperativas, porém não integram uma rede 

infocomunicacional de apoio consolidada. 

*org_01 (EMATER) 

 

*org_04 (EMBRAPA) 
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*org_05 (SEAS) 

 

*org_03 (OCB/SESCOOP) 

 
*org_02 (SEAGRI) 

 
*org_06 (SEDAM) 

 

 

Além das organizações participantes da entrevista, os técnicos ainda apontam o SEBRAE, 

a UNIR – Universidade Federal de Rondônia e SENAR, como parceiros eventuais em algumas 

ações nas cooperativas. Em visto disto, embora os técnicos confirmem o apoio de algumas 

organizações, por outro lado alegam a inexistência de uma integração entre estas organizações, 

que efetivamente possam atuar de forma articulada, formando uma rede de apoio 

infocomunicacional às cooperativas de base agrícola. 

 

Compartilhamento de informação 

 

A representação das formas da classe 4 corresponde ao percentual de 33% e reflete a 

preocupação das organizações com o compartilhamento de informação (*tema_11) e, com a 

elaboração de serviços de informação (*tema_10). 

Uma parte dos discursos dos técnicos que indicam a possível veracidade sobre as ações que 

envolvem compartilhamento de informação podem ser visualizados nos excertos a seguir: 

*org_01 (EMATER) 
 

*org_02 (SEAGRI) 

 
*org_03 (OCB/SESCOOP) 

 
*org_04 EMBRAPA) 

 

 
A forma “cooperado” tem a maior ocorrência identificada nos segmentos de textos de 

acordo com o detalhamento do perfil da classe 4. Esta prevalência decorre da percepção dos 

técnicos quando o consideram, a priori, agente que efetivamente tem condições de experienciar no 

dia a dia as informações compartilhadas pelas organizações. Na sequência, as formas “sistema”, 

“compartilhamento”, “exemplo” e “ocb_sescoop” integram os ingredientes necessários para que o 

compartilhamento de informação possa ser efetivado conforme preconizado em diversos estudos, 

a exemplo de Choo (2003); Barbosa (2008); Valentim e Teixeira (2012); Fernandes (2013), dentre 

outros. 

Para que as ações das instituições públicas e organização privadas de apoio, direcionadas 

às cooperativas, se tornem efetivas e se consolidem no contexto infocomunicacional, algumas 



 

 

46 

dificuldades apontadas nos excertos a seguir precisam ser superadas, de acordo com os técnicos 

entrevistados, a saber: 

*org_03 (OCB/SESCOOP) 

 
*org_05 (SEAS) 

 
*org_02 (SEAGRI) 

 
*org_04 EMBRAPA) 

 

*org_06 (SEDAM) 

 
*org_01 (EMATER) 

 
 

Estas e outras dificuldades reportadas pelos técnicos podem ser resumidas em barreiras de 

ordem ambiental, organizacional e individual para as cooperativas de base agrícola, como por 

exemplo: ausência de planejamento compartilhado entre as organizações de apoio; inexistência 

de estrutura tecnológica nas cooperativas; distanciamento entre cooperativas e organizações de 

apoio; menor atenção do Estado na forma de políticas públicas às cooperativas; baixa literacia dos 

cooperados; baixa assistência técnica dos órgãos governamentais; rigidez burocrática nas 

organizações pesquisadas; excessiva dependência dos cooperados ao presidente; e, Ausência de 

informação sistematizada da parte dos órgãos públicos. 

Não há dúvida de que estas questões, por trazerem prejuízos, precisam ser superadas para 

que as cooperativas de base agrícola possam ultrapassar a mera posição de sobreviventes e venham 

ocupar espaços substantivos de desempenho. 

Não obstante, de alguma forma um pequeno número de cooperativas de base agrícola se 

destaca, conforme o seguinte excerto: 

*org_02 (SEAGRI) 

 

 

Com tais características levantadas pelos entrevistados e, também devido à falta de um 

canal de comunicação aberto e constante, para interação contínua entre a produção do 

conhecimento pelas organizações e a demanda das cooperativas constatados pela pesquisadora, a 

partir da etapa exploratória foi possível validar a escolha das Cooperativas COOPERRECA, 

COOPPROJIRAU e COOMADE para a etapa aprofundada da pesquisa. 

 
5 CONCLUSÃO 

A pesquisa aqui apresentada partiu do pressuposto de que, embora as informações 

existissem e estivessem presentes no processo de gestão de cooperativas agrícolas de Porto Velho, 

Rondônia (Brasil), estas pouco contribuíam para autorrealização dos indivíduos e melhoria no 

desempenho das unidades produtivas e, por consequência, que a consolidação das cooperativas 

fosse aprimorada do ponto de vista organizacional; assim, considerou-se a possibilidade de que 

pessoas e organizações enfrentassem, sem uma percepção realista, a fragmentação ou ausência de 

cultura informacional, resultando em frágil posicionamento estratégico. 

Pelo fato de as cooperativas serem formadas por unidades produtivas integradas 

basicamente por agroindústrias familiares, ter acesso à informação qualificada sobre legislação, 
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processos produtivos, tecnologias, metodologias sustentáveis, inovação, governança, mercado, 

disponibilização de crédito, políticas públicas e parcerias, possivelmente, influenciará o 

desempenho com melhoria substancial no desenvolvimento dos processos de trabalho, 

confirmando que a informação pode ser decisiva para o progresso social quando não há 

distribuição e acesso desigual (TARGINO, 2007). 

É certo que as organizações participantes da entrevista podem ser apontadas como fontes 

de contribuição para transferência de informação às cooperativas, porém não se constituem como 

rede de apoio efetiva dada a dificuldade de articulação entre estas organizações. 

Com referência à política de comunicação com as cooperativas, os esforços empreendidos 

por estas organizações ainda são muito incipientes, porque não se vislumbra canais de 

relacionamento oficial com os produtores. Portanto, o que se percebe são iniciativas pontuais, com 

baixa circularidade de informação, contrariando as expectativas sobre as quais as cooperativas têm 

em relação a uma maior participação dessas instituições no processo dialógico que viabilizem a 

construção de relações entre os variados atores do processo. 

Ademais, o atendimento apenas por demanda dificulta a consolidação de parcerias, o 

desenvolvimento e fortalecimento de laços de cooperação, entre os diversos agentes que anseiam 

em atender às necessidades e conquistas coletivas nas cooperativas. 

Pelo visto, as organizações EMATER, EMBRAPA, OCB/SESCOOP, SEAGRI, SEDAM 

e SEAS, embora beneficiem as cooperativas em suas atividades, ainda não se configuram como 

colaboradoras usuais de forma contínua, tendo em vista a dificuldade de manutenção de ações que 

apoiem as relações que envolvem interação, cooperação e confiança entre os produtores e estas 

organizações. 

Não obstante os esforços empreendidos ao longo de sua existência, entende-se que cada 

organização participante desta pesquisa ainda precisa transpor algumas barreiras, tais como: 

procurar o estabelecimento de alianças que favorecem a criação de uma rede de apoio às 

cooperativas para a transferência de informação qualificada por diversos meios; reconhecer-se 

como fonte geradora de informação para atendimento às necessidades de informação das 

cooperativas; ter constância no tocante à obtenção, apropriação, utilidade e valoração da 

informação com vistas interpretar os problemas das cooperativas e, por conseguinte, desenvolver 

soluções adequadas ao uso; reconhecer na comunicação a ferramenta para viabilizar melhoria na 

gestão da cooperativa e proporcionar maior interação e intercâmbio com os seus integrantes; 

viabilizar um espaço de interatividade para as cooperativas que contemple representantes de cada 

organização pública ou privada a fim de promover uma política infocomunicacional que fortaleça 

o interações face a face e o amplo acesso a informação de forma simétrica a todas as cooperativas 

do segmento agrícola. 

Evidentemente, considera-se imprescindível a extensão da pesquisa a um número maior de 

organizações públicas e privadas com o propósito de coletar informações para a continuação dos 

estudos a fim de concretizar a criação de uma rede de apoio institucional que não apenas oportunize 

o acesso à informação mas também viabilize a comunicação mais estreita entre os produtores 

cooperados, cooperativas e agentes externos, com o propósito de minimizar os efeitos assimétricos 

relacionados ao nível de produtividade e renda nas unidades produtivas integrantes das 

cooperativas. 
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