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RESUMO
O presente trabalho apresenta um estudo sobre fontes de informação especializada
realizado em 2009 nas indústrias do setor sucroalcooleiro de Alagoas. A análise refere-se
aos dados coletados com gerentes administrativos e industriais. Examina os tipos de fontes
utilizadas e suas respectivas avaliações. Assim, destaca a importância das fontes de
informação para as indústrias na tomada de decisão.
Palavras-Chave: Fontes de Informação Especializada; Setor Sucroalcooleiro- Alagoas;
Informação Industrial.
ABSTRACT
This paper presents a study on specialized information sources held in 2009 in the industries
of sugar and alcohol sector's Alagoas. The analysis part of the clipping of the data collected
with administrative and industrial managers. It analyzes the types of information sources
used and their respective evaluations. Thus revealing the importance of information sources
for decision-making.
Keywords: Specialized information sources; Sugar and alcohol sector – Alagoas; Industry
Information.

1. INTRODUÇÃO
Como ambiente de estudo à Ciência da Informação, as organizações e, em
particular, nesta pesquisa, o setor da indústria do açúcar e do álcool do Estado de
Alagoas, tornam-se cada vez mais relevantes na medida em que possuem em seu
foco a informação.
Caracterizado como um setor estratégico para o desenvolvimento da
economia no Estado vem ganhando visibilidade no cenário de combustíveis
renováveis, cuja preocupação com o meio ambiente tem sido determinante em
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várias nações. A influência política e o apoio fornecido pelos governos ao longo da
história ao setor confirmam a sua importância e atenção por parte das políticas
federais e estaduais. A contribuição do etanol (biocombustível derivado da cana-deaçúcar) para a matriz energética brasileira vem sendo discutida com grande ênfase
na sociedade. As tecnologias e todo o seu arsenal produtivo podem contribuir para a
transformação do Brasil em uma grande potência na produção de energia limpa para
o mundo. A capacidade de gerar empregos e movimentar economias regionais é
outro fator social de extrema relevância.
Objetivando responder ao problema sobre as fontes de informação utilizadas
nas indústrias do setor sucroalcooleiro em Alagoas, a pesquisa teve a preocupação
de caracterizar as fontes usadas nas rotinas das indústrias em questão, como
também, realizar sua avaliação. O presente relato de pesquisa, concluída no ano de
2009, representa um breve recorte referente às fontes de informação especializadas
e as tipologias utilizadas por gerentes do setor em questão.

2. REFERÊNCIAL TEÓRICO
2. 1 Fontes de Informação Especializada
Para a sociedade atual o uso de informação é cada vez mais relevante tendo
em vista a necessidade de agir com rapidez para se tomar decisões. Esta
sociedade, denominada como da informação, tem sua base econômica “alicerçada
na informação e conhecimento e nas Tecnologias da informação (TICs)” (VALENTIM,
2008, p.11). Nesse sentido, compreende-se que as organizações necessitam de
informações que estejam em fontes confiáveis, respondam às necessidades das
pessoas e ofereçam acesso facilitado.
As fontes de informação, no que tange a Biblioteconomia e a Ciência da
Informação, podem ser classificadas como: fontes primárias, secundárias e terciárias
(DIAS; PIRES, 2005, p.22). Ao realizar a introdução no seu trabalho sobre fontes de
informação em Ciência e Tecnologia, Cunha (2001, p. ix) recorre ao modelo de
Grogan para realizar a descrição das categorias: a) fontes primárias: são
documentos com novas análises ou interpretações; b) fontes secundárias: são
aqueles documentos que em seu conteúdo remetem às fontes primárias ou “guiam”
o usuário, contribuindo para facilitar o acesso ou a busca a estes documentos; c)
fontes terciárias: são fontes que auxiliam o pesquisador na busca por outras fontes
primárias e secundárias, “são sinalizadores de localização ou indicadores” para
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essas fontes.
As organizações geraram demandas por novas fontes de informação
especializada, isto é, aquelas cuja abordagem das informações dispostas nos mais
variados suportes, destinam-se às áreas especializadas que necessitam de
informações precisas e podem ser classificadas como: fontes de informação
tecnocientífica, fontes de informação para agronegócios, fontes de informação
estatística, informação financeira, informação geográfica, informação turística, fontes
de informação jurídica e, por fim, fontes de informação para negócios. A seguir,
apresentam-se os tipos de fontes especializadas com base em Dias e Pires (2005) e
Cunha (2001):
Fontes de

informação

tecnocientífica: são

aquelas

que apresentam

informações sobre áreas específicas do conhecimento e seus diversos segmentos.
Detalham e divulgam pesquisas científicas, “[...] as atividades associadas à
produção, à disseminação e ao uso da informação, desde o instante em que o
cientista concebe a idéia para a sua pesquisa até o momento do aceite de seu
trabalho, constituem o conhecimento científico”. (DIAS; PIRES, 2005, p.36).
Exemplos: teses, dissertações, relatórios de pesquisas, bases de dados científicas,
resumos, índices, anais de eventos, congressos, periódicos científicos, patentes,
atas de reuniões e traduções.
Fontes de informação para agronegócios: são aquelas fontes de informação
que se referem ao agronegócio do país, e que também podem abordar questões
regionais e municipais. Formado por bases de dados como Sistema de
Monitoramento Agrometeorológico - AGRITEMPO, um “sistema de monitoramento
agroclimático com acesso a diversos boletins agros meteorológicos”, criado pela
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA/Informática Agropecuária
e pelo Centro de Pesquisas Metereológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura.
Fonte de informação estatística: são aquelas fontes que contêm dados,
oriundos de informações compiladas e extraídas para servir de base a setores da
economia, comércio, indústria e campo científico. Exemplo dessas fontes podem ser
anuários estatísticos, recenseamentos e relatórios anuais.
Fontes de informação financeira: são aquelas fontes reunidas sobre o sistema
financeiro, dados do mercado de ações e bolsas de valores e dados estatísticos e
análises de mercados. São elaboradas por entidades governamentais ou privadas,
como agências corretoras e bancos públicos.
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Fontes de informação geográfica: trazem informações sobre o ambiente físico
da terra, divulgam em suas estruturas informações sobre política, econômica e
social. Exemplos dessas fontes são mapas, atlas, globos e guias de viagem.
Fontes de informação turística: apresentam uma característica de apoio a
turistas para auxilio à hospedagem, gastronomia, lazer. Exemplos: empresas de
turismos, revistas de turismo, guias, dentre outros.
Fontes de informação jurídica: é composta da junção de uma série de
informações sobre reuniões e de análises de leis, decretos, atos, resoluções,
portarias, projetos de leis, decretos e jurisprudência. Essas fontes têm uma
importância fundamental para organizações e empresas, pois auxiliam os setores
responsáveis pelas atualizações de normas jurídicas a lidarem com questões de
legislação relacionadas às atividades das organizações.
Fontes de informação para negócios: vários autores na Ciência da Informação
têm estudado o tema. Muitos trabalhos apontam definições e conceitos de
informação para negócios. Para Cendón (2002, p.30), esse tipo de informação é
caracterizado pelo “conjunto de informações usadas pelos administradores na
redução de incertezas que tem sido chamado de “informação para negócios.”
Compreendem todas as fontes de informações anteriores (agronegócios, estatística,
financeira, jurídica e geográfica). No mesmo sentido, “Entende-se por informação
para negócios aquela que subsidia o processo decisório do gerenciamento das
empresas industriais”. (ARAÚJO, 2007, p.9). Assim como entendem Montalli e
Campello (1997, p.1).
Sobre o ambiente externo das organizações, Sutton (1998 apud BARBOSA,
1997, 2002, 2006) afirma que as fontes se dividem em: fontes internas, contatos
direto com o setor de negócios, informações publicadas e outras fontes. Barbosa
(2006, p.94) dispõe de uma classificação de fontes de informação baseado no
ambiente externo das organizações, a saber: fontes pessoais (internas e externas) e
fontes documentais (externas e internas).
As fontes destinadas às companhias e a produtos industriais podem ser:
fontes de informação técnica, fontes de informação para negócios e fontes de
informação científica (MONTALLI; CAMPELLO 1997, p.2-3). Para Aguiar (1991) a
informação para a indústria - valorizada pelo setor sucroalcooleiro - é a
concentração de esforços à obtenção de informações que têm a finalidade de
subsidiar os responsáveis pela administração e tomadores de decisão, o corpo
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técnico das indústrias sobre os aspectos econômicos e tecnológicos, os quais
contribuem para o desenvolvimento de novos serviços e produtos, auxilia nos
processos de inovação tecnológica, investimentos e nos dos diversos setores. Em
outras palavras, é um conjunto de conhecimentos dispostos a:
a) facilitar a execução de operações correntes de natureza
administrativa, de produção e de controle;
b) possibilitar o acompanhamento da dinâmica de mercado, para
detecção de oportunidades e ameaças;
c) permitir a implementação de estratégias emergenciais para
enfrentar problemas conjunturais;
d) subsidiar as atividades de planejamento estratégico;
e) contribuir para o desenvolvimento tecnológico.
(AGUIAR, 1991, p.12)

Nessa perspectiva, o setor sucroalcooleiro apresenta-se como um segmento
que, indubitavelmente, deve se aprimorar com o uso da informação, agregar valor e
gerar conhecimento, contribuindo para a inovação e a gestão qualificadas dos
processos de produção e controle. A utilização das fontes de informação nesse setor
da indústria fundamenta a tomada de decisão.
2.2 Setor Sucroalcooleiro de Alagoas
A exploração no Brasil da Saccharum Officinarum L (EMBRAPA, 2009),
popularmente conhecida como cana-de-açúcar, remete ao século XVI, cujo início
atribui-se a Martin Afonso de Souza (ANDRADE, 1997). Considerado um produto
nobre, seu acesso era destinado aos ricos, principalmente, na Europa. Nessa época
de rica expansão da cana-de-açúcar no país e grande produtividade, principalmente,
com um baixo custo de produção, em razão da mão-de-obra escrava. (DIEGUES
JUNIOR, 2006, p.164)
A implantação dos engenhos em Alagoas destaca-se em três pontos na
opinião de Andrade (1997, p.19-20). Primeiro: iniciado por Cristovão Luiz, alemão,
que, ao adquirir grandes sesmarias, funda nos Vales do Manguaba e Camaragibe
cinco engenhos. Segundo: surge nas Vázeas dos rios Mundaú e Paraíba do Meio
novos engenhos que estende-se à vila de Penedo no Baixo do São Francisco. Em
terceiro: após a guerra de Palmares no fim do século XVII, quando doadas as terras
dos quilombolas surge no médio Paraíba e Mundaú novos engenhos.
O setor sucroalcooleiro foi a principal mola do desenvolvimento econômico do
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Estado de Alagoas. Para o escoamento da produção, segundo Andrade (1997), a
construção das usinas no início do século XX se concentraram na Região da Mata
alagoana, levando em consideração a estrada de ferro que ligava Alagoas e
Pernambuco. Posteriormente, foram construídos ramais das estradas de ferro para
facilitar o trabalho dos proprietários dos engenhos que se tornariam os fornecedores
e futuros usineiros, assim, construíram-se estradas de ferro secundárias. Entre as
décadas de 1890-1920, a expansão das usinas em Alagoas chegou a 15 unidades e
até 1950 eram 18 usinas (ANDRADE, 1997).
Não apenas através do governo federal, mas fundamentada em políticas
regionais, o setor sucroalcooleiro teve grande ajuda do governo de Alagoas. Cabral
(2005) analisou todos os planos de Desenvolvimento do Estado de Alagoas,
compreendidos entre as décadas de 1960 e 2000, elaborados e implementados
pelos governos no período. Ao realizar este recorte histórico, o autor atribui uma
divisão ao desenvolvimento econômico do Estado em três fases, a saber: 1ª Fase –
período denominado de Fase Escravocrata, que inicia-se no século XVI, com a
decisão de Portugal instalar engenhos na colônia até a Abolição da Escravatura no
século XIX; 2ª Fase – esta fase se inicia de 1888 até 1933, período em que se cria o
Instituto do Açúcar e do Álcool - IAA. Neste momento há um avanço considerável na
instalação de usinas e melhoramento do processo de produção a partir de novas
tecnologias aplicadas; 3ª Fase – de 1933 a 1959, Cabral (2005) destaca como o
período em que “Alagoas passa a fazer parte do modo de produção capitalista
periférico, regulado nacionalmente” . Como citado anteriormente, o IAA determina
uma produção de acordo com cotas regionais, visando uma sistemática de controle
da produção. (CABRAL, 2005, p. 24-25)
Em 2009, a quantidade de usinas por região estava distribuída da seguinte
forma: 34 na Região Sul; 241 na Região Sudeste; 56 na Região Centro-Oeste; 5 na
Região Norte e 77 na Região Nordeste (BRASIL, 2009). Na região Sudeste, o
Estado de São Paulo possuía a maior quantidade de unidades, com 192 unidades
produtoras. A segunda região com maior número de indústrias do setor
sucroalcooleiro é a Região Nordeste, com 77 unidades cadastradas. Lideravam
nessa região, empatados, os estados de Alagoas e Pernambuco, ambos com 24
unidades, segundo o Ministério da Agricultura (BRASIL, 2009). A produção do setor
e sua geração de empregos na safra 2007/2008, foram bastante significativas.
Alagoas foi o estado com maior produção entre as regiões Norte/Nordeste,
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superando a produção de todos os estados destas regiões (SINDICATO DA
INDÚSTRIA DO AÇÚCAR E DO ÁLCOOL DO ESTADO DE ALAGOAS, 2009).
As unidades industriais de produção de açúcar e álcool do Estado de Alagoas
estão concentradas na Meso Região do Leste Alagoano, subdividida nas seguintes
microrregiões de acordo o Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool do Estado de
Alagoas (2009): Região Serrana dos Quilombos, Região da Mata Alagoana, Região
do Litoral Norte Alagoano, Região de Maceió, Região de São Miguel dos Campos e
Região de Penedo.

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A coleta de dados foi realizada entre setembro e outubro de 2009. A presente
pesquisa recorreu aos textos de Gil, (2006, 2007) e Markonni e Lakatos (2006) para
compor a metodologia e à escolha dos instrumentos de coleta. Do universo de 24
indústrias consultadas do estado de Alagoas retornaram 16 questionários
respondidos, encaminhados por correio eletrônico. Segue abaixo a relação total das
indústrias: Usina Capricho, Usina Sumaúma, Usina Paisa, Usina Caeté, Usina
Camaragibe, Usina Central Leão, Usina Coruripe, Usina Marituba, Usina Porto Rico,
Destilaria Porto Alegre, Usina Roçadinho, Usina Serra Grande, Usina Seresta, Usina
Sinimbu, Usina Santa Maria, Usina Santo Antonio, Usina Triunfo, Usina Laginha,
Usina Guaxuma, Usina Uruba, Usina Pindorama, Usina Taquara, Usina Santa
Clotilde, Usina Terra Nova.
Os respondentes foram gerentes industriais e administrativos, totalizando 16
respondentes. As questões abordaram sobre os tipos de fontes mais utilizadas no
setor, avaliação dessas fontes de acordo com os assuntos pesquisados,
organizações como fontes de informação e avaliação das mesmas. Também foi
realizado o pré-teste para ajustes das questões no mês de agosto de 2009. Para
tanto, foram selecionados dois estados da Região Nordeste: Sergipe e Pernambuco
e uma indústria do setor de cada estado, num total de duas indústrias.

4. RESULTADOS
Para uma melhor compreensão das informações, os dados estão dispostos
em tabela, quadro e gráfico. Na seqüência, serão apresentadas e discutidas as
informações coletadas da pesquisa.
Inicialmente,

os

respondentes

apontaram

quantos

itens

julgassem
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convenientes entre fontes primárias, secundárias e terciárias que utilizam na rotina
das indústrias.

Tabela 1: Fontes de Informação Utilizadas no Setor Sucroalcooleiro
Fontes Primárias
Seminários
Relatórios Técnicos/Pesquisa
Relatórios de Gestão
Periódicos (jornais, revistas, etc.)
Normas técnicas

Projetos
Marcas
Anais de Congressos
Teses
Dissertações
Patentes

%
*

Total
**

Fontes
Secundárias

%

Total

87,5

14

Internet

87,5

14

62,5

10

Base de dados

Fontes
Terciárias

%

Total

Instituições
Educacionais
Centro de
informação
Instituições de
fomento

62,5

10

31,25

05

25,00

04

87,5

14

81,25

13

Livros

62,5

10

81,25

13

Manuais

62,5

10

Guias
bibliográficos

25,00

04

81,25

13

Feiras/exposições

56,25

09

Diretórios

6,25

01

81,25

13

Arquivos

56,25

09

68,75

11

Laboratórios

50,00

08

62,5

10

Catálogos

50,00

08

25,00

04

Estatísticas

50,00

08

12,50

02

Centro de
pesquisa

43,75

07

00,00

00

Bibliografias

31,25

05

Biblioteca
Índice

12,50
6,25

02
01

* Percentual em relação à amostra
** Números reais da amostra

Fonte: Elaborado pelo autor

Sobre as fontes primárias percebe-se uma visível preferência por seminário e
relatórios. Podemos compreender o amplo alcance dessas fontes e a rapidez nas
respostas aos problemas característicos desse tipo de indústria. Há que se
considerar também um baixo uso das teses, dissertações e o não uso das patentes
como fontes de informação, provavelmente ocasionado pelo desconhecimento das
mesmas. A citação dos seminários como fonte mais citada junto com os relatórios
dá a dimensão da rapidez de respostas que necessitam os gerentes do setor. A
Internet com mais de 87%, seguida das bases de dados, livros e manuais como
fontes secundárias foram mais citadas. A capacidade da Internet, como uma
ferramenta de disseminação de grande quantidade de informação, desempenha um
papel importante nas indústrias e melhora a comunicação interna e externa.
Com elevado nível de novas informações diariamente, as fontes de
informação disponíveis na Internet para a indústria precisam ser avaliadas com
critérios preestabelecidos para a garantia da qualidade, uma vez que neste ambiente
as informações são colocadas sem nenhum critério, sem verificação da “autoria e
veracidade das informações” (VALENTIM; MONTANARI, 2004, p.97). Sobre as
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fontes terciárias, a maioria utiliza as instituições educacionais e centros de
informação como as fontes mais utilizadas no setor.
A importância que a informação vai adquirindo nas indústrias permite definir
com clareza o seu papel em um ambiente globalizado, melhor interpretação dos
fenômenos informacionais e decidir com agilidade em questões definidoras ao uso
estratégico da informação nas indústrias do setor (CHOO, 2003, p.20).
Em segundo lugar, foi proposto que realizassem a avaliação das fontes de
informação consultadas, tendo como base os assuntos ligados à Agricultura e Meio
Ambiente, Ciência e Tecnologia, Economia/Finanças, Administrativa e Industrial,
respectivamente dispostos na tabela abaixo.
Tabela 2 ─ Avaliação das Fontes
Avaliação das fontes****
Assuntos

Nº*

%**

Não***
1

2

3

4

5

Agricultura e Meio Ambiente

16

100

-

-

-

-

-

2

12,5%

10

62,5%

4

25%

Ciência e Tecnologia

14

87,5

2

-

-

1

6,25

3

18,75%

7

43,75%

3

18,75%

Economia/Finanças

15

93,75

1

-

-

1

6,25

5

31,25

5

31,25

4

25%

Administrativa

16

100

-

-

-

-

-

4

25%

7

43,75%

5

31,25%

Industrial

16

100

-

-

-

-

-

3

18,75%

9

56,25%

4

25%

* Número real de respostas
** Percentual em relação à amostra
***Números de questionários que não avaliaram os assuntos
**** 1-péssima; 2-ruim; 3-regular; 4-boa; 5-ótima

Fonte: Elaborado pelo autor

Na coluna avaliação das fontes de informação foi disponibilizada uma escala
de avaliação que, por sua vez, possui outras duas colunas. A primeira traz o número
real de citações das respostas e o percentual em relação à amostra. As avaliações
tiveram suas respostas concentradas no item dois (ruim). Nessa, houve duas
citações, uma sobre ciência e tecnologia e outra sobre economia e finanças. A
maioria das fontes utilizadas sobre este assunto foi considerada boa. Para os
tomadores de decisão é visível a satisfação sobre as mesmas nos dados da tabela.
Tal procedimento visa analisar quais as fontes de informação estão sendo utilizadas,
como também, a capacidade destas estarem correspondendo às necessidades de
informação dos usuários das indústrias na tomada de decisão.
A terceira etapa procurou compreender o uso das fontes nas indústrias e, sem
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sombra de dúvida, valoriza uma tomada de decisão mais consistente, coesa e
sólida. Os níveis de avaliação das fontes consultadas ficaram entre bom e ruim.
Considera-se que as fontes de informação conseguiram um nível de satisfação
razoável. Para Campello, Céndon e Kremer (2000, p.37), as organizações são
importantes fontes de informação e “o acesso às informações de uma organização
pode se dar através dos indivíduos a ela ligados ou dos documentos que ela gera”.
No gráfico abaixo consta o percentual de instituições citadas na pesquisa pelos
gerentes, utilizadas como fontes de informação para as indústrias.
Gráfico 1 ─ Instituições como Fontes de Informação
Sindaçúcar-Al

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

93,75%

Universidades Federias
Ministério do Meio Ambiente
Ministério da Agricultura
Agritempo

87,50%
68,75%
68,75%
62,50%

Única
ANP
Petrobrás Biocombustiveis
Agên. de inf. Embrapa

62,50%
56,25%
56,25%
50,00%

Min. Da Ind. e Com.
Conf. Ncional da Ind.
Conab
BMF
Inst. de Econ. Agrícola
Banco Central
Universidade Privada
CNPQ
Ridesa
Centro de Ciênica e Tecnologia
International Ethanol Trade
Outra
Universidade Estadual
IICA
0,00%

50,00%
50,00%
50,00%
43,75%
37,50%
31,25%
31,25%
31,25%
31,25%
25,00%
18,75%
18,75%
12,50%
6,25%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

Fonte: Elaborado pelo autor
A maioria das fontes assinalada é pública, as mais citadas no resultado da
pesquisa são: Universidades Federais, Ministérios, Agritempo, Agências e Empresas
estatais. Essas organizações produzem uma grande quantidade de documentos,
sejam impressos ou eletrônicos, disponibilizados em sua maioria, gratuitamente pela
internet ou em material impresso. Entre as dez instituições mais citadas, três são
entidades de classe do setor produtivo: Sindaçúcar-AL, com a maior citação entre
todas as fontes organizacionais, com mais de 93%; União das Industrias de cana-
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de-açúcar - UNICA e Confederação Nacional da Indústria. Os respondentes (12,5%)
afirmaram consultar outras organizações como fontes que não constaram na lista
apresentada por eles: Cooperativa dos Usineiros, Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováeis - IBAMA, Receita Federal e Ministério
do Trabalho.
Nessa quarta e última etapa, foi realizada a avaliação das organizações como
fontes de informação. Vale ressaltar que além das fontes citadas anteriormente
surgiram novas indicações. A estratégia adotada para esta questão foi deixar livre a
citação sem fornecer uma lista para esta questão, embora os respondentes tenham
utilizado a listagem anterior, foi possível novas contribuições.
Mais uma vez, em primeiro lugar ficou o Sindaçúcar–AL, com 50% das
respostas. Essa mesma foi apresentada também como a principal organização
considerada uma fonte de informação no setor sucroalcooleiro alagoano. A sua
avaliação ficou concentrada em péssima e ruim. Tendo em vista sua relevância para
o setor sucroalcooleiro alagoano, essa fonte de informação precisa urgentemente
rever os procedimentos de disponibilização de informações.
O mesmo problema acontece com outras fontes como ÚNICA, Jornal da Cana
e Sociedade dos Técnicos Açucareiros e Alcooleiros do Brasil (STAB) que tiveram
suas avaliações entre ruins e péssimas. Os periódicos usados pelos respondentes
também se apresentaram como uma fonte ruim ou péssima, da mesma forma que as
universidades. As instituições públicas foram bem avaliadas, o que consolida a
realidade apontada anteriormente como fontes institucionais mais usadas no setor.
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Tabela 3 ─ Fontes de Informação mais Utilizada no Setor Sucroalcooleiro
Avaliação das fontes***
FONTES

Nº*

%**
1

2

3

4

5

Sindaçúcar

08

50%

3

37,5%

3

37,5%

1

12,5%

1

12,5%

-

-

Conab

05

31,25%

-

-

-

-

-

-

3

60%

2

40%

Ridesa

04

25%

1

25%

-

-

3

75%

-

-

-

-

Única

04

25%

1

25%

2

50%

1

25%

-

-

-

-

Stab

04

25%

-

-

3

75%

1

25%

-

-

-

-

BMF

03

18,75%

-

-

-

-

1

33%

2

67%

-

-

Jornal da Cana

03

18,75%

2

67%

-

-

-

-

-

-

1

33%

Univ. Federais

02

12,5%

1

50%

1

50%

-

-

-

-

-

-

Idea News

02

12,5%

-

-

-

-

-

-

-

-

2

100%

Projetos

02

12,5%

-

-

1

50%

-

-

-

-

1

50%

* Número real de respostas
** Percentual em relação a amostra
*** 1-péssima; 2-ruim; 3-regular; 4-boa; 5-ótima

Fonte: Elaborado pelo autor

Além das fontes de informação avaliadas acima, os respondentes também
avaliaram outras como: Periódicos, Internet, Centro de Tecnologia Canavieira,
Empat, Associação dos Técnicos das Usinas de açúcar e Álcool - ATUAAL,
Opiniões, Energia, Relatórios, Orçamentos, Administração Pessoal, Contábil,
Agritempo, Ministério do Meio Ambiente, Agência de Informação Embrapa,
Laboratórios, Manuais, Teses, Entidade de Classe, Cooperativa dos Produtores,
Expectativa Safra. As novas fontes citadas pelos respondentes: Idea News um grupo
que presta serviços de gestão, planejamento estratégico, avaliação, consultoria,
assessoria e reestruturação competitiva para usinas de açúcar e álcool; Stab que
tem como objetivo principal o intercâmbio científico, técnico e cultural com o setor no
Brasil e no exterior. A Empresa Alagoana de Terminais LTDA (EMPAT) que atua no
segmento de logística do setor sucroalcooleiro em Alagoas e é responsável pela
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administração e organização do terminal açucareiro no porto de Maceió - AL. É uma
empresa de co-participação por cotas entre os produtores de açúcar e álcool do
Estado de Alagoas. A Cooperativa dos Produtores de Açúcar de Álcool de Alagoas
(CRPAA) reúne alguns dos maiores produtores do estado de Alagoas.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente trabalho buscou identificar as fontes de informação utilizadas nas
usinas e destilarias do setor sucroalcooleiro de Alagoas. Foi enfatizado na pesquisa,
um levantamento que possibilitou uma visão geral sobre as características daquelas
fontes de informação mais utilizadas nas indústrias, tendo como base a literatura
utilizada e as informações colhidas para a pesquisa.
Por sua extensão econômica e territorial na ocupação do Estado, este
segmento industrial tem a sua importância para a economia alagoana apresentada
ao longo do breve relato histórico do setor no Brasil e em Alagoas. Os resultados
obtidos a partir de uma amostra deram subsídios para algumas conclusões, que
poderão auxiliar e guiar novos trabalhos relacionados à questão da informação no
setor sucroalcooleiro. Entre as conclusões, identificou-se a carência de modelos de
gestão da informação nas indústrias que possam contribuir para o melhor uso das
fontes de informação. Além disso, constatou-se uma frágil seleção e divulgação de
informações disponibilizadas pelo Sindaçúcar-AL, principal organização consultada.
Portanto, fazem-se necessárias outras abordagens metodológicas para
conhecer os fluxos informacionais nas indústrias do setor, em Alagoas e em outros
Estados, além do uso das fontes de informação.
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