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1. Introdução

disciplina obrigatória no Curso de Ciências Contábeis da
UNITINS. É um momento em que se intensifica a prática
de produção científica e acadêmica por meio da produção de um artigo. Baseado em teorias e práticas vivenciadas durante o curso, o discente irá exteriorizar a correlação metodológica estudada.
Estas orientações servem para padronizar a forma
de apresentação do TCC do curso de ciências contábeis
da UNITINS. Sua proposta é elucidar e exemplificar a estruturação do TCC, bem como a aplicação de normas
a serem seguidas para a construção do artigo científico, que é o objeto do TCC. Sua contribuição é para que
os agentes envolvidos (docentes/discentes) tenham um
padrão pré-definido de como construir o TCC, acrescentando valor e melhoria na apresentação escrita, quanto
ao conteúdo a ser desenvolvido, para que o trabalho
seja metodologicamente adequado.
O conteúdo destas orientações está dividido em
capítulos para facilitar a compreensão e o manuseio. Esperamos que assim, você discente, maior interessado,
faça uma boa leitura, e tenha nessas orientações o segmento para que o TCC seja elaborado dentro do padrão
e qualidade desejados.
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O Trabalho de Conclusão de Curso – TCC – é uma

Essas orientações são para a disciplina
TCC, que tem como produto final um artigo
científico. Quem acompanha o desenvolvimento das
atividades do artigo científico são os professores orientadores, os quais seguirão todas as diretrizes dispostas
nessas orientações. Esse material será trabalhado via

5

ORIENTAÇÕES PARA A ELABORAÇÃO DO TCC
6

teleaula e postadas no portal do curso www.unitins.br/
cienciascontabeis - Estágio TCC. Existem instruções,
neste mesmo portal, da forma como construir referências bibliográficas e citações que obrigatoriamente devem ser seguidas.
Conforme disposição do projeto pedagógico do
curso, NÃO se ofertará dependência da disciplina TCC.
Outros procedimentos, que porventura não tenham sido
dimensionados aqui ou no Regulamento do Estágio Curricular, serão oportunamente disponibilizados.

2. Objetivos
1.1
Geral
• Orientar os acadêmicos que estão matriculados na
disciplina TCC – 8° período de Ciências Contábeis da
UNITINS – quanto à estrutura, elaboração e apresentação do artigo científico a ser desenvolvido na disciplina Trabalho de Conclusão de Curso.

1.2
Específicos
• Normatizar, com base nas definições da Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), a estrutura e o
modelo da construção do artigo científico a ser apresentado pelo acadêmico matriculado no 8° período de
Ciências Contábeis da UNITINS.
• Contribuir com as práticas de orientação e acompanhamento metodológico para a produção do conhecimento científico.
• Fomentar atividades de iniciação científica junto ao
corpo docente e discente da UNITINS.

Apresentamos a seguir as áreas de pesquisa que foram
estudadas durante o estágio, o estudo realizado deve
dar suporte para a elaboração do artigo.

 societária: estudo da legislação societária pertinente ao segmento da empresa;

 fiscal: estudo de procedimento, normas e legislação
fiscais aplicáveis à empresa;

 trabalhista: estudo de procedimentos, normas e
legislação trabalhista aplicável à empresa;

 sócio-ambiental: estudo de procedimentos, normas e legislação sócio-ambiental aplicáveis à empresa;

 auditoria contábil: estudo de procedimentos,
normas e legislação de auditoria contábil;

 governamental: estudo de procedimentos, normas e legislação aplicável às entidades públicas;

 análise de custos e gerencial: estudo de técnicas de análise de custos e procedimentos de contabilidade gerencial;

 normas e legislação contábil: estudos das normas e legislação contábil aplicável às empresas.
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3. Áreas de estudo TCC

4. Organização dos grupos de TCC
Os alunos devidamente matriculados na disciplina TCC,
do 8° período de Ciências Contábeis da UNITINS, devem realizar o trabalho em grupo de 3 (três) a 5 (cinco)
componentes. O grupo deve ser formado pelos mesmos
estudantes que trabalharam juntos durante a realização
do estágio supervisionado. Só será aceita a formação
de novos grupos em casos excepcionais, como a trans-
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ferência de estudantes, por exemplo. O grupo deverá
optar por uma das temáticas dispostas na área de concentração do TCC (item 3: Área de estudo do TCC). O
grupo terá um professor orientador nas teleaulas que
acompanhará o trabalho a ser desenvolvido, descrevendo direcionamentos pertinentes baseado nessas orientações.

Cadastro do grupo no portal
O cadastramento dos grupos no portal é feito pelo aluno
moderador que deverá inscrever todos os componentes
do grupo por meio de login e senha individuais. A senha
de acesso ao TCC deverá ser alterada pelo acadêmico a
partir do cadastro. Cada acadêmico deverá participar
somente de um grupo de estágio.

5. Avaliação da disciplina
• Avaliação A1 – será feita pelo acadêmico em data
marcada no calendário acadêmico, a qual será pontuada de 0 (zero) até 10,0 (dez), conforme diretrizes
institucionais de avaliação.

• Avaliação A2 – Artigo Científico devidamente
digitado e postado no portal até a data programada e
será pontuado de 0 (zero) a 10,0 (dez) pelos professores responsáveis, conforme os critérios definidos no
item 6 dessas orientações – (Média invariável).

• Avaliação A3 – será feita pelo estudante em data
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definida no calendário acadêmico. Essa avaliação será
pontuada de 0 (zero) a 10,0 (dez), conforme diretrizes
institucionais de avaliação. A avaliação A3, em hipótese alguma, será objeto de substituição do artigo
científico (Avaliação A2).

do de refacção difere do período de elaboração que é a
primeira versão postada. A entrega final do artigo está
vinculada ao atendimento às correções sugeridas pelo
professor (refacção). Tais sugestões acompanham a versão digital do artigo. Verifique as datas e as atividades
descritas no Item 7 desse manual de orientações.

6. Critérios de avaliação
A seguir, são apresentadas as rubricas consideradas
para avaliação final do TCC.
Rubrica para avaliação de
produção escrita do TCC

RESUMO E PALAVRAS-CHAVE
(até 1 ponto)
O texto atende a uma quantidade predeterminada de
palavras, em que se expõe
o objetivo do artigo, a metodologia utilizada para solucionar o problema e os
resultados alcançados? São
apresentadas três palavraschave que caracterizam o
tema e servem para indexar
o artigo?
NA PARTE INTRODUTÓRIA
(até 2,0 pontos)
O texto apresenta dados sobre a temática, problema,
objetivos e metodologia de
estudo?

Insatisfatório

Bom

Muito
bom

0,5

Satisfatório
0,7

0,8

1,0

0,8

1,0

1,5

2,0
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A nota final do artigo científico (Avaliação A2) somente
será atribuída pelos professores depois do período da
refacção a ser efetuada pelos grupos de estágio. Perío-
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NO
DESENVOLVIMENTO
(até 4,0 pontos)
O texto é apresentado ileso
de erros ortográficos e de
concordância de gramática?
Atende as orientações de
citações e referências, conforme normas do Curso que
estão postadas no portal?
Está adequado aos procedimentos metodológicos conforme orientações postadas
no portal? Utiliza corretamente a terminologia técnica e conceitual que o tema
investigado exige? Apresenta materiais coletados em
quantidade e qualidade suficientes para a fundamentação teórica da escolha
feita em termos de tema e
investigação do problema? A
bibliografia citada foi explorada com qualidade e suficiência?
PARTE CONCLUSÃO
(até 2,0 pontos)
O texto contempla indicação
de conclusão em que o problema e os objetivos de pesquisa são apontados como
alcançados? Os autores fazem referência a apontamentos com orientações?

1,0

1,5

2,0

3,0

0,8

1,0

1,5

2,0

0,5

0,7

0,8

1,0

Comentários do professor avaliador:

7. Estrutura do artigo científico
O artigo é a apresentação sintética, em forma de relatório escrito, dos resultados de investigações ou estudos realizados a respeito de uma questão. O objetivo
fundamental de um artigo é ser um meio rápido e sucinto de divulgar e tornar conhecidos, por meio de sua
publicação em periódicos especializados, os resultados
alcançados e as principais dificuldades encontradas no
processo de investigação ou na análise de uma questão. Fazem parte da constituição do artigo a dúvida investigada, o referencial teórico utilizado (as teorias que
serviam de base para orientar a pesquisa) e a metodologia empregada. Assim os problemas abordados pelos
artigos podem ser os mais diversos: podem fazer parte
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REFERÊNCIAS
(até 1 ponto)
O texto apresenta informa a
totalidade das fontes de informação que você utilizou,
ou seja, livros, revistas, fitas de vídeo, sites, artigos
disponíveis na internet, CDROM, Constituições (Federal,
Estadual e do Município),
Leis , apostilas, apontamentos de aula, pessoas-fonte,
entre outros. A digitação é
apresentada na forma de
lista em ordem alfabética digitada em espaço simples,
sem margem e, entre uma e
outra, espaço duplo.
Nota final atribuída ao TCC........
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quer de questões que historicamente são polemizadas,
quer de problemas teóricos ou práticos novos.
Basicamente, são cinco as partes que compõem o artigo
científico.

a) Resumo: e palavras-chave tem a finalidade de descrever, seqüencialmente, os sucessivos componentes para a construção do texto científico. Esse texto
possui uma quantidade predeterminada de palavras,
nele são expostos o objetivo do artigo, a metodologia
utilizada para solucionar o problema e os resultados
alcançados. Além disso, é preciso apresentar três palavras-chave que caracterizam o tema e servem para
indexar o artigo. (até 500 caracteres)

b) Introdução: tem o objetivo de situar o leitor no
contexto do tema pesquisado. Para isso, oferece uma
visão global do estudo realizado, esclarece as delimitações estabelecidas na abordagem do assunto,
apresenta os objetivos e as justificativas que levaram
o autor a tal investigação para, em seguida, apontar
as questões de pesquisa para as quais buscará as respostas. Deve-se, ainda, destacar a metodologia utilizada no trabalho. Em suma: a introdução apresenta
e delimita a dúvida investigada (problema de estudo
– o quê?), os objetivos (para que serviu o estudo?) e a
metodologia utilizada no estudo (como?). (até 3.000
caracteres)

c) Desenvolvimento: nesta parte do artigo, o autor
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deve expor e discutir as teorias que foram utilizadas
para entender e esclarecer o problema, apresentandoas e relacionando-as com a dúvida investigada; apresentar as demonstrações dos argumentos teóricos e/

técnicas.

• Apresentação e tratamento de dados: parte em que o autor apresenta os dados referenciados
no artigo bem como sua forma de tratamento. (até
12.000 caracteres)

d) Conclusão: parte em que o autor indica se o problema e os objetivos de pesquisa foram atendidos,
bem como apresenta as conclusões e as descobertas
do texto, evidenciando com clareza e objetividade as
deduções extraídas dos resultados obtidos ou apontadas ao longo da discussão do assunto. Neste momento são relacionadas as diversas idéias desenvolvidas
ao longo do trabalho, num processo de síntese dos
principais resultados, com os comentários do autor e
as contribuições trazidas pela pesquisa. Cabe, ainda,
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ou dos resultados que as sustentam com base dos
dados coletados. O corpo do artigo pode ser dividido
em itens, se essa divisão for necessária ao desenvolvimento da pesquisa e à compreensão de suas etapas. É importante expor os argumentos de forma explicativa ou demonstrativa, por meio de proposições
desenvolvidas na pesquisa. Fazendo assim, o autor
demonstra ter conhecimento da literatura básica e
do assunto tratado. É necessário analisar as informações publicadas sobre o tema até o momento da redação final do trabalho, demonstrando teoricamente
o objeto de seu estudo e a necessidade ou oportunidade da pesquisa que realizou. Quando o artigo inclui
a pesquisa descritiva, apresentam-se os resultados
desenvolvidos na coleta dos dados por meio das entrevistas, observações, questionários, entre outras
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lembrar que a conclusão é um fechamento do trabalho estudado, respondendo às hipóteses enunciadas e
aos objetivos do estudo, apresentados na Introdução.
Nessa seção não se permite a inclusão de dados que
já não tenham sido apresentados anteriormente. (até
3.000 caracteres)

e) Referência: conjunto de fontes que permitem a
identificação, no todo ou em parte, de documentos
impressos ou registrados em diferentes tipos de materiais. As publicações devem ter sido mencionadas
no texto do trabalho e devem obedecer as Normas
da ABNT 6023/2000. Trata-se de uma listagem dos livros, artigos e outros elementos de autores efetivamente utilizados e referenciados ao longo do artigo.
(até 2.500 caracteres)

8. Cuidados com a escrita do artigo científico
• Impessoalidade: evite referências como nosso
trabalho, nosso estudo, nossa pesquisa,
utilize colocações como o presente trabalho, a
presente pesquisa. Não utilize pronomes pessoais, como nós, no texto nem quando se tratar de
apresentação de resultados obtidos. Evite situações
como: somos da opinião que, julgamos que, chegamos à conclusão que, deduzimos que, etc.

• Objetividade: o caráter objetivo do texto diminui a
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possibilidade de que comentários, frases ou opiniões
pessoais sejam nele inseridos, bem como evita que o
texto fique longo demais. Elimine argumentos desnecessários.

• Modéstia e cortesia: os resultados de estudos ou

dos. A cortesia é importante ao se referenciar a discordância dos resultados de pesquisas anteriores.

• Simplicidade: essa característica deve estar presente em qualquer explicação ou afirmação redigida
textualmente de modo a ser facilmente assimilada
pelo leitor.

• Coerência: refere-se ao uso de nomes, de números,
à grafia de palavras, ao emprego de termos. Além
disso, o autor deve estar atento para não afirmar o
que negou e vice-versa.

• Ordem lógica: a apresentação das idéias deve ser
organizada e dentro de uma seqüência lógica.

• Direitos Autorais:
A Lei n° 9.610 de 19 de fevereiro de 1998, garante ao autor os direitos morais e patrimoniais sobre
a obra que criou. Traz em seu bojo o que é permitido e
proibido a título de reprodução e quais as sanções civis
a serem aplicadas aos infratores.
Outra legislação que protege o autor do texto é
a Lei n° 10.695/2003 que altera e acresce parágrafo ao
art. 184 e dá nova redação ao art. 186 do Decreto-Lei no
2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal.
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pesquisas anteriores não devem ser apontados de
forma a insultar ou desfazer dos resultados alcança-

(...)
Art. 184 - Violar direitos de autor e os que lhe são
conexos:
Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano,
ou multa.
§ 1o Se a violação consistir em reprodução total ou
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parcial, com intuito de lucro direto ou indireto, por
qualquer meio ou processo, de obra intelectual, interpretação, execução ou fonograma, sem autorização expressa do autor, do artista intérprete ou
executante, do produtor, conforme o caso, ou de
quem os represente:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e
multa.
§ 2o Na mesma pena do § 1o incorre quem, com o
intuito de lucro direto ou indireto, distribui, vende,
expõe à venda, aluga, introduz no País, adquire,
oculta, tem em depósito, original ou cópia de obra
intelectual ou fonograma reproduzido com violação
do direito de autor, do direito de artista intérprete
ou executante ou do direito do produtor de fonograma, ou, ainda, aluga original ou cópia de obra
intelectual ou fonograma, sem a expressa autorização dos titulares dos direitos ou de quem os represente.
§ 3o Se a violação consistir no oferecimento ao público, mediante cabo, fibra ótica, satélite, ondas ou
qualquer outro sistema que permita ao usuário realizar a seleção da obra ou produção para recebê-la
em um tempo e lugar previamente determinados
por quem formula a demanda, com intuito de lucro, direto ou indireto, sem autorização expressa,
conforme o caso, do autor, do artista intérprete ou
executante, do produtor de fonograma, ou de quem
os represente:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e
multa.
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§ 4o O disposto nos §§ 1o, 2o e 3o não se aplica quando se tratar de exceção ou limitação ao direito de
autor ou os que lhe são conexos, em conformidade com o previsto na Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, nem a cópia de obra intelectual ou
fonograma, em um só exemplar, para uso privado
do copista, sem intuito de lucro direto ou indireto.”
(NR)

rados e reprovados.

9. Formatação do artigo científico
O artigo deverá ser impresso utilizando-se papel

de boa qualidade, formato A4 (210 x 297 mm) e na cor
preta.
Utiliza-se fonte 12 para o texto e 10 para as citações acima de 3 (três linhas), – essas citações devem
estar recuadas 4 (quatro) centímetros da margem esquerda da página – notas de rodapé, paginação e legendas das ilustrações e tabelas. Não se deve usar, para
efeito de alinhamento, barras ou outros sinais, na margem lateral do texto.
As margens são formadas pela distribuição do
próprio texto, no modo justificado, dentro dos limites
padronizados, de modo que a margem direita fique reta
no sentido vertical, com as seguintes medidas: Superior: 3,0 cm. da borda superior da folha; Esquerda: 3,0
cm da borda esquerda da folha; Direita: 2,0 cm. da borda direita da folha; Inferior: 2,0 cm. da borda inferior da

ORIENTAÇÕES PARA A ELABORAÇÃO DO TCC

Assim, repudiamos quaisquer indícios de direitos autorais violados, famoso plágio. Textos com esta
prática ou vício serão automaticamente desconside-

folha.
O espaçamento entre as linhas é de 1,5 cm. As
notas de rodapé, o resumo, as referências, as legendas
de ilustrações e tabelas, as citações textuais de mais de
três linhas devem ser digitadas em espaço simples de
entrelinhas.
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As referências listadas no final do trabalho devem ser separadas entre si por um espaço duplo. Para
a numeração das seções devem-se utilizar algarismos
arábicos. O indicativo de uma seção secundária é constituído pelo indicativo da seção primária a que pertence,
seguido do número que lhe foi atribuído na seqüência
do assunto, com um ponto de separação: 1.1; 1.2; etc.

Aos Títulos das seções primárias, recomenda-se que
sejam grafados em caixa alta, com fonte 12, precedido
do indicativo numérico correspondente; nas seções secundárias, os títulos sejam grafados em caixa alta e em
negrito, com fonte 12, precedido do indicativo numérico
correspondente; nas seções terciárias e quaternárias,
utilizar somente a inicial maiúscula do título, com fonte
12, precedido do indicativo numérico correspondente.
Os termos em outros idiomas devem constar
em itálico, sem aspas. Exemplos: a priori, on-line, savoirfaire, know-how, apud, et alii, idem, ibidem, op. cit. Para
dar destaque a termos ou expressões deve ser utilizado
o itálico. Evitar o uso excessivo de aspas, pois elas “poluem” visualmente o texto.
As ilustrações compreendem quadros, gráficos,
desenhos, mapas e fotografias, lâminas, quadros, plantas, retratos, organogramas, fluxogramas, esquemas ou
outros elementos autônomos e demonstrativos de síntese necessários à complementação e melhor visualização
do texto. Devem aparecer sempre que possível na própria folha onde está inserido o texto, porém, caso não
seja possível, apresentar a ilustração em anexo.
Quanto às tabelas, elas constituem uma forma
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10. Calendário
Existem datas determinadas para a realização das atividades
acadêmicas do estágio supervisionado, fique atento para cumprilas.
DATAS
4/8 a 1/12

Atividades

Responsável

Orientações gerais na Professores
teleaula.
Vídeo

01/09 até a Cadastro dos grupos no Aluno moderador
s o l i c i t a ç ã o portal.
da primeira
correção
08/09 a
20/10

Digitação do artigo Alunos
científico no portal.

21/10 a 2/11

Período de correção.

Professores

3/11 a 16/11

Período de refacção.

Alunos

17/11 a
30/11

Período de correção
final.

Professores

1/12

Digitação das notas no Professores
portal.
Estudantes
Entrega do artigo no
pólo presencial.

2/12

Fechamento do portal.

ORIENTAÇÕES PARA A ELABORAÇÃO DO TCC

adequada para apresentar dados numéricos, principalmente quando compreendem valores comparativos.
Conseqüentemente, devem ser preparadas de maneira
que o leitor possa entendê-las sem que seja necessária
a recorrência ao texto, da mesma forma que o texto
deve prescindir das tabelas para sua compreensão.
Para construir citações e referências, existem orientações no portal que devem ser seguidas.

19

(Modelo de apresentação do artigo científico)
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A IMPORTÂNCIA DA QUALIDADE DA INFORMA-
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ÇÃO PARA AS ORGANIZAÇÕES
SUZANA GILIOLI DA COSTA NUNES

Resumo
A Revolução da Qualidade em produtos e serviços já está
consolidada e bastante difundida em todos os tipos de
empresas. Mas, muito se tem ainda para conquistar no
campo das informações. Perdas incalculáveis ocorrem o
tempo todo devido à má qualidade da informação que é
utilizada pelas empresas. Considerando-se a importância da qualidade para a empresa em todas as suas áreas
e atividades, e a preocupação, cada vez maior, em satisfazer o cliente, é necessário que as empresas comecem a dar maior importância às informações que fluem
dentro da empresa e que são utilizadas no seu dia-a-dia.
O artigo discute a preocupação atual das empresas em
relação à Qualidade da Informação.

Palavras-Chave: Produtos e Serviços; Cliente; Qualidade da Informação.

O movimento da qualidade no Brasil cresceu nos
últimos anos com a adesão de empresas de todos os setores, independentemente do seu tamanho e da origem
do seu capital. Hoje, qualidade é um conceito importante para todos os segmentos da sociedade, os quais a
definem de diversas maneiras. Temos números que demonstram a busca pela Gestão da Qualidade pelas Empresas. Por outro lado, a informação é uma ferramenta
de gestão, imprescindível para a rotina e tomada de decisões na empresa. Sem informações não é possível se
ter uma gestão eficiente. Mas será que as organizações
estão preparadas para lidar com um volume cada vez
mais significativo de informações? Esta preocupação
com a Qualidade se estende também às informações? A
união desses dois conceitos será o tema desse estudo.
Na busca dessas respostas, fez-se uma Revisão Bibliográfica dos conceitos envolvidos e buscou-se analisar o
estado atual de estudos sobre o assunto.
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Conceito de qualidade
Para início do estudo, é necessária a conceituação
do termo “qualidade”. Não se conhece nenhuma definição curta que mereça a aprovação de todos os especialistas sobre o que significa qualidade. A palavra qualidade tem então, vários significados.
Tecnicamente, qualidade é definida na norma NBR
ISO 8402:1994 como “a totalidade de características de
uma entidade que lhe confere a capacidade de satisfazer as necessidades explícitas e implícitas”.
Paladini (1990, p. 26) comenta que
o fato de existirem diversas abordagens
e, por decorrência, muitos conceitos
de qualidade, não se constitui entrave à sua compreensão, embora cause
alguns conflitos quando de sua aplicação prática. Na maioria dos casos, isso
ocorre porque as áreas da empresa têm
visão parcial da questão.

Já Juran (1990, p. 16) diz que
chegar a um acordo sobre o que se entende por qualidade não é simples. (O
dicionário traz cerca de uma dúzia de
definições). Para os gerentes, nenhuma
definição sucinta é realmente precisa,
mas uma dessas definições obteve larga aceitação: qualidade é adequação
ao uso.

Sobre esta definição de qualidade dada por Juran,
Paladini (1997, p. 16) comenta:
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Provavelmente, não se conseguirá definir qualidade com tanta propriedade
e com tão poucas palavras. Deste conceito surge um fato concreto: apesar
da variedade muito ampla de concei-

Para se definir qualidade de modo que seja útil na administração, reconhece-se a necessidade de incluir na
avaliação as verdadeiras exigências do “cliente” - suas
necessidades e expectativas. Qualidade, então, é simplesmente o atendimento das exigências do cliente e
isso tem sido expresso de muitas maneiras por outros
autores:
a) adequação à finalidade ou uso – Juran (1990);
b) a totalidade dos aspectos e características de um
produto ou serviço, importantes para que ele possa
satisfazer as necessidades exigidas ou implícitas - BS
– 4778, 1987 (ISO 8402, 1994) – Vocabulários da Qualidade: Parte I – Termos Internacionais;
c) a qualidade deve ter como objetivo as necessidades
do usuário, presentes e futuras – Deming (1990);
d) o total das características de um produto e de um
serviço referentes a marketing, engenharia, manufatura e manutenção, pelas quais o produto ou serviço,
quando em uso, atenderá às expectativas do cliente
– Feigenbaum (1994);
e) conformidade com as exigências – Crosby (1992).
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tos com a qual é definida, entendida
ou praticada, a qualidade deve ser
sempre definida de forma a orientarse para seu alvo específico: o consumidor.

Conceito de informação
A globalização revolucionou o mundo e os padrões e a informação passou a ser considerada um capital poderoso, equiparando-se aos recursos de produção,
materiais e financeiros. O que tem sido relevante é a
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mudança fundamental no significado que a informação
assume na nova realidade mundial de uma sociedade
globalizada: agora a informação não é apenas um recur-
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so, mas o recurso.
A aceitação desta idéia a coloca como recursochave de competitividade efetiva, de diferencial de
mercado e de lucratividade nessa nova sociedade. A importância da informação para as organizações é universalmente aceita, constituindo, senão o mais importante,
pelo menos um dos recursos cuja gestão e aproveitamento estão diretamente relacionados com o sucesso
desejado. A informação também é considerada e utilizada em muitas organizações como um fator estruturante
e um instrumento de gestão.
Portanto, a gestão efetiva de uma organização requer a percepção objetiva e precisa dos valores da informação e do sistema de informação. É importante tratar
com grande rapidez as informações. Oferecer informações agrupadas de maneira inteligente e em tempo hábil pode significar a diferença entre o ganho e a perda
de cliente e mercado.
Basicamente, a informação tem duas finalidades:
para conhecimento dos ambientes interno e externo
de uma organização e para atuação nestes ambientes
(CHAUMIER, 1986). Saracevic (1999) ressalta que informação tem uma variedade de conotações em diferentes
campos. Em alguns campos, incluindo a ciência da informação, a noção de informação está geralmente associada a mensagens. Nesse sentido, existe um grande
número de interpretações que são assumidas em diferentes abordagens teóricas e práticas para o tratamento
da informação.

grupo, ou na sociedade. Trata-se de um conceito muito
interessante, devido à profundidade e abrangência alcançadas. O objetivo principal da informação é informar.
Muitas empresas hoje se esquecem disso, preocupandose muito mais com a tecnologia que com a informação
em si. Informação são dados dotados de relevância e
propósito. Para que seja entendido esse conceito, recorre-se à distinção entre dados, informação e conhecimento, que leva a compreensão da informação como parte
da evolução de um processo, como a mostra a Tabela:
Data

Informação

simples observa- Dados dotados de
ções sobre o esta- relevância e propdo do mundo
osito
• Facilmente estru- • Requer unidade
turado
de análise
• Facilmente obti- • Exige consenso
do por máquinas
em relação ao
• Frequentemente significado.
qualificado
• Exige necessária• Facilmente trans- mente meidação
ferivel
humana.

Conhecimento
Informação valiosa
da mente humana
Inclui reflexão, síntese e contexto
• De dificil estruturação
• De dificil captura
em máquinas
• Frequentemtne
tácito.
• De dificil transferêcia.

Algumas definições foram dadas também por Karl
Albrecht (1999, p.108) em seu artigo “A 3ª Revolução da
qualidade”:
a) Dados: átomos de matéria-prima a ser trabalhada
pelo homem. É o nível simbólico irredutível, no qual a
codificação alfanumérica permite transportar a maté-
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Barreto (1996) define o termo informação da seguinte maneira: estruturas significantes com a competência de gerar conhecimento no indivíduo, em seu
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ria-prima de um lado para outro, como tantos grãos ou
sacos de arroz. Os dados são inertes. São granulares.
Podem ser armazenados e transportados a despeito de
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seu significado.
b) Informação: disposição dos dados de modo que façam sentido, criando padrões e ativando significados na
mente das pessoas. São as palavras, as ilustrações e os
sons, em lugar de grãos de dados. As informações são
dinâmicas. Existem no nível da percepção humana.
c) Conhecimento: conteúdo de valor agregado do pensamento humano, derivado da percepção e manipulação inteligente das informações. Os conhecimentos são
transcendentes. Existem apenas na mente do pensador.
São a base de ações inteligentes.
A administração informacional envolveu quatro
“fluxos” de informação em uma organização moderna:
a) informação não-estruturada;
b) capital intelectual ou conhecimento;
c) informação estruturada em papel;
d) informação estruturada em computadores.
A mais utilizada pelas empresas e a estudada neste trabalho é a “informação estruturada em computadores”. Conforme Davenport (1998), a importância do
envolvimento humano aumenta à medida que se evolui
por esse processo dados-informação-conhecimento. A
informação só será útil para a empresa se for bem administrada. A informação e o conhecimento das pessoas
da organização são as fontes mais valiosas para gerar
uma vantagem competitiva no mercado globalizado. O
gerenciamento informacional é um conjunto estruturado
de atividades que incluem o modo como as empresas
obtêm, distribuem e usam a informação e o conheci-

mento. Davenport (1998) descreve o processo de ge-

Determinação
das
exigências

Obteção

Distribuição

Utilização

Eduardo Amadeu (2000), em seu artigo, diz que
o ponto principal é perceber a informação pertencendo
a dois domínios. No primeiro deles, ela deve atender às
necessidades de uma pessoa ou de um grupo. Nesse
caso, a disponibilização da informação deve satisfazer
os seguintes requisitos:
a) ser enviada à pessoa ou ao grupo certo;
b) na hora certa e no local exato;
c) na forma correta.
O segundo domínio é o da organização, que introduz
questões a respeito da determinação do valor da informação. Neste contexto, o valor da informação está relacionado ao seu papel no processo decisório.
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renciamento da informação da seguinte forma:

Sistemas de informação
Por Sistema da informação (SI) considera-se o
sistema de organização responsável pela recolha, tratamento, armazenamento e distribuição da informação relevante para a organização, com o propósito de
facilitar o planejamento, o controle, a coordenação, a
análise e a tomada de decisão ou ação em qualquer
tipo de organização. É um determinado tipo de sistema
que possui um processo de captação de dados que são
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submetidos a um processamento que resultam em uma
série de informações de saídas. Um Sistema de Informações não está, necessariamente, relacionado com o uso
de computadores.
Para Djalma de Pinho (2002), Sistemas de Informações Gerenciais (SIG) é o processo de transformação
de dados em informações que são utilizadas na estrutura decisória da empresa, proporcionando, ainda, a
sustentação administrativa para otimizar os resultados
esperados. Pode-se ter um SI eficiente utilizando meios
manuais. O uso de tecnologias e recursos computacionais poderá proporcionar as seguintes vantagens: confiabilidade das informações, vantagens competitivas,
aumento da produtividade, redução de custos, rapidez
no processo de tomada de decisão.
O uso de recursos computacionais ainda deve assegurar que:
a) os dados primários são corretamente coletados
e armazenados;
b) o processamento dos dados está adequado às
necessidades da organização;
c) os resultados fornecidos colaboram com o crescimento da organização.
d) os resultados fornecidos estão aptos a formarem a base necessária para apoiar o processo decisório;
e) acrescenta melhorias nos controles administrativos e organizacionais.

Qualidade da informação
Dentro dos estudos da Ciência da Informação a
Qualidade já é ponto importante há algum tempo. Prova
disso foi a realização de um seminário em CopenhagemDinamarca, em 1989, promovido pelo Nordic Concil for
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Scientific Information and Research Libraries (Nordinfo),
no qual destacou-se sua importância para os pratican-

noção, salientando a importância de maiores estudos
sobre o tema. No artigo vários autores manifestam-se
em relação à dificuldade de conceituação do tema:
a) Ginman (1990, p. 18) ratifica essa percepção
quando diz: “Não há definição geralmente aceita sobre
qualidade da informação. Para muitas pessoas o conceito tem aspectos vagos e subjetivos”.
b) Wagner (1900, p. 69), propõe-se a realizar um
balanço dos estudos teóricos sobre qualidade da informação e faz a seguinte declaração:
Há um problema de terminologia. O valor da informação e não a qualidade é o
conceito preferido como se vê em valor
de uso da informação, valor agregado
da informação e valor de troca da informação. De outro lado, o uso do termo
‘qualidade da informação’ é escasso na
literatura.
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tes da ciência da informação. Diante da necessidade de
pesquisa para este artigo, foi verificada grande escassez de bibliografia para este tema. Foi de grande contribuição a leitura de um artigo publicado por Nehmy e
Paim (1998), com título “A desconstrução do conceito
de ‘qualidade da informação’ ”. Neste artigo os autores
fazem um estudo bastante aprofundado sobre esse conceito, relatando dificuldades encontradas, vagueza da

Nehmy e Paim (1998) reuniram comentários e impressões de alguns autores, conceituando o termo, citados a seguir. Marchand (1990), identifica cinco tendências de definição do conceito na literatura: abordagem
‘transcendente’; abordagens baseadas ‘no usuário’,
‘no produto’, e na ‘produção’; abordagem da ‘qualidade como um dos aspectos do valor’. As duas grandes
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linhas de pensamento dominantes na ciência da informação são: vertente que enfatiza o produto (informação
enquanto coisa) e a centrada no usuário (abordagem
subjetiva).
Detalhando os conceitos propostos por Marchand,
tem-se:
a) Abordagem ‘transcendente’: tende a perceber
o valor da informação como absoluta e universalmente
reconhecido.
b) Abordagem ‘baseada no produto’: é compreendida pelo autor como a abordagem que tende a ver a
qualidade da informação em termos precisos e identificáveis, sendo seus atributos passíveis de serem mensurados e quantificados.
c) Abordagem ‘baseada no usuário’: entra em
jogo, no julgamento da excelência as particularidades
individuais. Assim, os tipos e fontes de informação que
mais satisfizessem o usuário seriam as consideradas de
melhor qualidade.
d) Abordagem ‘baseada na produção’: tende a ver
quase sempre a qualidade como adequação a padrões
estabelecidos de necessidade de informação do consumidor. Desvios em relação aos padrões significariam redução da qualidade da informação.
e) Abordagem da ‘qualidade como um dos aspectos do valor’: toma a qualidade enquanto um dos atributos do valor.
Conforme Marchand, as cinco abordagens da qualidade da informação oferecem somente uma visão parcial e por vezes vaga dos elementos básicos da qualidade da informação. Em uma tentativa de superar as
limitações destas abordagens, sugere uma tipologia da
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qualidade da informação, desagregando o conceito em
oito dimensões inter-relacionadas: valor real, características suplementares, confiança, significado do tempo, relevância, validade, estética e valor percebido. Em
todos os modelos propostos, foram verificados problemas teórico-metodológicos a permear a questão da
qualidade da informação. Dilermando Piva (1998), em
seu artigo, cita a grande importância da boa qualidade
das informações no mundo empresarial. Salienta, ainda,
que quanto mais dependente de informação uma empresa se torna, maior deve ser a garantia de uma boa
qualidade dessas informações. Com isso, as empresas
precisam avaliar as informações, periodicamente. De
acordo com Sérgio (1996) as informações gerenciais de
qualidade caracterizam-se por ser:
a) Comparativas: especialmente quando as informações refletem a comparação dos planos com a
execução. No entanto, quando não é viável tal tipo de
comparação (planejado x real), é melhor alguma forma
de comparação que possa ao menos refletir tendências:
por exemplo, comparações com períodos anteriores
(mês, ano etc.).
b) Confiáveis: informações completamente distorcidas podem ser mais prejudiciais do que a falta completa de informações. O usuário precisa acreditar na informação para se sentir seguro ao decidir.
c) Geradas em tempo hábil: Uma informação,
especialmente, se voltada para o controle, deve estar
tão próxima do acontecimento quanto for possível, para
que haja tempo para efetuar as correções cabíveis no
planejamento ou na execução.
d) De nível de detalhe adequado: As informações
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devem aparecer num nível de pormenores adequado ao
nível do usuário, sem apresentar nada de irrelevante e
tampouco um grau de síntese excessivo com relação ao
seu interesse.
e) Por exceção: ressaltar o que é relevante, destacar as exceções.
Karl Albrecht (1999), em seu artigo, salienta a importância da qualidade da informação. Mais que isso, diz
que já se passou ou passando pela revolução da qualidade de produtos e serviços. Esta continuará acontecendo, mas outra que está a caminho é a revolução da
qualidade da informação. Destaca a importância de se
unir forças para melhorar essa qualidade. Um dos pontos bastante destacados por Albrecht é em relação aos
custos elevadíssimos resultantes dos defeitos ou erros
de manipulação das informações. A redução de custos
relativos à informação poderia apresentar uma grande
oportunidade de aumento no retorno do investimento
de várias empresas. O autor cita ainda diversos exemplos que ilustram as conseqüências da má qualidade da
informação:
a) 120 mil americanos morrem, todos os anos, por
erro de diagnóstico, tratamento ou medicamento. Quem
sabe o custo real desse problema de qualidade da informação?
b) Scanners instalados em pontos-de-vendas em
milhares de supermercados, lojas de departamento e
várias outras lojas registram preços incorretos com uma
freqüência que varia de 1% a 3%, em virtude de erros
na base de dados ou defeitos do scanner. Isto significa
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milhões de registros de preços errados e outros tantos
milhões de dólares perdidos.

zem parte de nosso dia-a-dia. Recebem-se e passam-se
informações incorretas todos os dias. O quanto se perde
com isso?
É necessário que sejam reduzidas a produção indisciplinada e duplicação de informações.
Karl Albrecht (1999) propõe um processo de quatro fases para empresas que queiram se comprometer
seriamente com a Garantia da Qualidade da Informação:
a) Avaliação: identificação dos problemas críticos
e oportunidades relativas à qualidade da informação.
Envolve uma revisão sistemática e uma análise de todos os principais processos do negócio, incluindo o comportamento do funcionário com relação à informação, à
identificação de atividades de alto custo ou alto volume
e à estimativa do custo da qualidade da informação.
b) Priorização da mudança: Seleção dos problemas e oportunidades relativos à qualidade da informação que darão maior retorno aos recursos investidos
para abordá-los. Incluem-se aí sistemas de computação,
fluxos de processo, práticas de trabalho e desenvolvimento de habilidades necessárias dos funcionários.
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c) 25% dos contribuintes norte-americanos que
telefonam para a Receita Federal do EUA (IRS) pedindo
informações recebem informações erradas a respeito
das regras da declaração de impostos e, possivelmente, fazem sua declaração de acordo com as instruções
que lhe são dadas. O custo dessa falha de informação é
incalculável.
O descaso com as informações muitas vezes fa-

c) Redesenho e “retreinamento”: alteração de sistemas, processos e práticas, bem como auxílio às pes-

33

ORIENTAÇÕES PARA A ELABORAÇÃO DO TCC
34

soas que os usam para aprender e capitalizar as melhorias. Esse estágio pode também propiciar benefícios e
redução de tempo do ciclo. Muitas intervenções envolverão a participação de funcionários, bem como treinamento e convencimento para apoiar novos padrões de
comportamento com relação à informação.
d) Reintegração: tornar menos perceptíveis as ligações e os limites entre os vários processos de negócio.
Esse é processo sem fim, que abrange o enxugamento,
a simplificação e a integração dos processos e comportamentos para alinhá-los cada vez mais com a meta do
negócio.
Termina seu artigo exaltando que “os prejuízos reais causados à economia de todos os países por causa
de informações errôneas ou falhas nos processos são,
em última análise, imponderáveis”.

Considerações finais
No presente artigo foi apresentado um fator de
extrema importância para a determinação do sucesso
ou fracasso de uma empresa: a informação. Nos tempos
atuais, a quantidade de informações está aumentando
rapidamente. Mas, muitas vezes, em muitas empresas,
a qualidade dessa informação não é preocupação primordial.
A utilização de informações sem qualidade traz
para as empresas inúmeros problemas, dos mais simples aos mais catastróficos. Uma das principais conseqüências é em relação à imagem e à confiabilidade da
empresa no mercado em que atua. É necessário que as
empresas se preocupem com as informações que fluem
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de dentro de seus departamentos, pois são instrumentos de trabalho e devem também passar por uma Revolução da Qualidade.
Pelo estudo feito, pode-se considerar que pouco
se tem estudado sobre Qualidade da Informação. Muito
se tem falado sobre Qualidade de Produtos e Serviços,
porém a Qualidade da Informação, devido à sua importância, é um campo aberto para um estudo mais detalhado e abrangente. Ainda tem-se uma grande carência,
tanto em relação a empresas que se preocupam com
esse campo, tanto em relação a estudos que aprofundem melhor esse tema.
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Agora que vocês já fizeram a leitura de todo o manual de Orientações para Elaboração do TCC, têm uma
compreensão geral de todas as etapas para a elaboração e postagem do Artigo Científico, além dos critérios sob os quais o TCC será avaliado.
É hora de colocar as “mãos na massa” e com dedicação e objetividade começar a trabalhar no TCC.
Fiquem atentos para a organização dos horários de
estudos, já que a disciplina e a autonomia do grupo
serão fundamentais para o sucesso de mais este trabalho e, com ele, a conclusão do Curso de Ciências
Contábeis.
Lembre-se que vocês não estão sozinhos. A nossa
equipe está a sua inteira disposição para a interatividade por meio do Portal do Curso (http://www.
eadcon.com.br/).
Desejamos muito sucesso
na Elaboração do Artigo Científico
e na vida profissional!
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