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Resumo: Os estudos no campo multidisciplinar das Ciências da Informação e 

Comunicação e as Ciências Humanas que abordam a relação entre as Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TIC) e os ambientes organizacionais focam normalmente 

organizações tradicionais que seguem a lógica da produção e consumo. Esta investigação 

trabalha com o estudo de caso de uma organização de catadores que se enquadra nesta 

lacuna dos estudos. O objetivo foi o de verificar a influência das TIC num ambiente 

autogestionário. A metodologia utilizou-se de duas etapas: uma qualitativa, onde foi 

construído o instrumento de coleta de dados da pesquisa quantitativa, bem como da 

proposta de construção de um índice para classificação organizacional conforme tipologia 

identificada em literatura da área. Para tanto, lançou-se mão de pesquisa bibliográfica 

complementada pelo processo de observação participante. Na pesquisa quantitativa, 

aplicou-se a técnica de coleta de dados por meio de questionário com escala tipo Likert, 

cuja construção foi resultado da etapa qualitativa. Para avaliar a consistência da tipologia 

organizacional obtida através da pesquisa, utilizou-se a comparação com a opinião de três 

pesquisadores envolvidos com a organização dos catadores estudada. Os dados foram 



 

 
 

analisados estatisticamente utilizando-se o Coeficiente de correlação de Spearman e o 

Coeficiente de fidedignidade alfa de Cronbach. Os resultados foram consistentes com os 

resultados obtidos na pesquisa bibliográfica e com a opinião dos especialistas 

pesquisadores quanto à tipologia identificada pela metodologia utilizada. 
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