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RELATÓRIO

-TÉCNICA DA PESQUISA UTILIZADA-
PRIMEIRO ESTUDO DE CASO

Na realização da pesquisa para este estudo de caso, apenas utili zei a Dialog como host distribuidor de
informação.

Assim, a partir do endereço www.dialog.com acedi à “Dialog Bluesheets” que funciona como o guia
para as bases de dados da Dialog, ou seja, informa quais as bases de dados existentes, seus conteúdos,
técnicas de pesquisa e outras funcionalidades relevantes.

O método utili zado consistiu numa visualização dos nomes de todas as bases de dados  bibliográficas
(dentro do “Database Name”) e, sempre que alguma era mais sugestiva, consultei a descrição dentro da
sua “bluesheet” respectiva. Identifiquei, assim, algumas das bases de dados relevantes.

Para reforçar a identificação das bases de dados relevantes, acedi ao endereço www.dialogweb.com e
na categoria  Business pesquisei os ramos de “ Industries and Markets” e “Other Sources” . Seleccionei
as bases de dados que me pareceram mais próximas do tema e que não eram repetidas relativamente às
identificadas anteriormente a partir das “Bluesheets” .

Desta forma, identifiquei como relevantes as seguintes bases de dados:

- ABI/INFORM®[ 15]
- Gale Directory of Online, Portable, and Internet Databases[ 230]
- Harvard Business Review[ 122]
- Business & Industry™ [ 9]
- Business Dateline®[ 635]
- Gale Group Trade & Industry Database™ [ 148]
- The McGraw-Hill Companies Publications Online [ 624]
- Business & Management Practices®[ 13]

 Tendo já sido identificadas as bases de dados a consultar, tornou-se necessário construir uma
expressão de pesquisa. Assim, começei por identificar 8 termos (S1…S8) que deverão ser introduzidos
individualmente, em cada base de dados, como palavras-chave relativamente ao assunto de pesquisa:

S1 - “external information”
S2 - “strategic management”
S3 - “competitive intell igence”
S4 -  “ information seeking”
S5 - “ information strategy”
S6 - “competitive advantage”
S7 - “ information system”
S8 – “ information management”

Estes termos serão validados, em cada uma das bases de dados identificada, sempre que o resultado da
pesquisa não seja nulo. A expressão de pesquisa será construída pelo refinamento dos termos
validados.

Julgo que, por forma a evitar que se deixe de recuperar registos por excessivo refinamento, não é
aconselhável que a expressão de pesquisa seja única ou que relacione todos os seus termos com
operadores lógicos do tipo “AND”.

Desta forma, adoptei um critério de refinamento da pesquisa e não uma única expressão. Este critério
consistiu nos seguintes passos:

1) – Implementar uma função lógica do tipo: “ S9 = Sx AND Sy AND … ” com os termos
validados que se distingam claramente por recuperarem mais registos. Um critério
possível para a escolha dos termos a integrar a função será o que escolhe o termo
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inicial como aquele que maior número de registos recuperou e os seguintes como
aqueles que têm número de registos superior à metade do imediatamente precedente.

2) – Implementar funções lógicas com o operador “AND”, entre S9 e cada um dos restantes
termos com recuperações de registos superiores a 20.

3) – Implementar uma função lógica com o operador “OR” entre todas as expressões criadas
em 2) e os termos não utilizados em 2) (com recuperações inferiores ou iguais a 20
registos).

4) – Averiguar a taxa de precisão

Utili zando a primeira base de dados, ABI/INFORM®[ 15], na Dialogweb, testei o critério atrás
definido.

Para as pesquisas dos termos relevantes em “all subject words” obtive as seguintes
recuperações/registos:

S1 - “external information” - 798
S2 - “strategic management” - 9226
S3 - “competitive intell igence” - 1648
S4 -  “ information seeking” - 555
S5 - “ information strategy” - 393
S6 - “competitive advantage” - 29470
S7 - “ information system” - 15221
S8 – “ information management” - 16377

Aplicação do critério:

1) Todos os termos foram validados pois nenhuma das pesquisas individuais resultou nula. Sendo
assim, podem-se distinguir 4 termos como os que mais recuperações apresentaram (S2, S6, S7 e
S8). Implementou-se S9, tal que:

S9 = S2 AND S6 AND S7 AND S8 (61 registos recuperados)

2) Implementaram-se as expressões de pesquisa com os restantes termos:

S10 = S9 AND S1 (8 registos recuperados)
S11 = S9 AND S3 (4 registos recuperados)
S12 = S9 AND S4 (0 registos recuperados)
S13 = S9 AND S5 (6 registos recuperados)

3) Implementou-se a expressão:

S14 = S10 AND S11 AND S13 (15 registos recuperados)

4) Nesta fase seria necessária a intervenção de um especialista no conteúdo da matéria de pesquisa por
forma a aferir se a taxa de precisão foi aceitável ou não.

Relativamente às outras bases de dados seleccionadas só pude voltar a implementar esta estratégia de
pesquisa na base de dados “Harvard Business Review[ 122]” pois não possuía acesso às restantes. Não
apresento os resultados desta pesquisa pois o tratamento do conteúdo não faz parte dos objectivos do
presente trabalho. No entanto, pude validar o critério ao nível da recuperação de registos (10 registos
recuperados).
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